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Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Konuk Bakanlar ve Misafir Ülke Heyetleri,
Savunma Sanayi Şirketlerinin Değerli Temsilcileri,
Kıymetli Basın Mensupları,

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen IDEF ‘15
Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na hoş
geldiniz. Dost ve müttefik ülkelerin resmi
temsilcilerini ve Savunma Sanayine yön veren
dünyanın önde gelen savunma firmalarının
yöneticilerini bugün IDEF ‘15 vesilesiyle
ülkemizde görmekten büyük mutluluk
duyuyorum.

Bölgesinde en büyük, dünyada ise ilk beş
savunma sanayi fuarı arasında yer alan IDEF
Fuarı, dünya Savunma Sanayi firmaları ile
tedarikten sorumlu makamları bir araya getiren
ve ülkeler arası Savunma Sanayi İş Birliği
faaliyetlerine zemin oluşturan önemli bir
platformdur.

Sayın Cumhurbaşkanım,
Değerli Konuklar,
Zatıalilerinizin Başbakanlığı döneminde

ortaya koymuş olduğunuz 2023 vizyonumuz
çerçevesinde, ülkemizin dünyada savunma
sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına
girme hedefine her geçen gün adım adım
yaklaşmaktayız. 

Bundan 12 yıl önce % 80 oranında dışa
bağımlı bir savunma sanayimiz vardı. Bugün ise
savunma sanayimiz, binden fazla şirketimizin,
KOBİ’lerimizin, araştırma kuruluşlarımızın ve
üniversitelerimizin katılımıyla milli bir yapıya
dönüşmüştür. Bunu kritik teknolojiye sahip
savunma sistemlerinin, yerli sanayimiz
tarafından tasarlanması ve üretilmesine
borçluyuz. Bunun en önemli göstergesi olarak

TSK ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı
% 55’e yükselmiştir. Bu oranı 2023 yılına kadar
% 100 seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz.

Türk Savunma Sanayisi, özgün şekilde
geliştirdiği birçok ürünle dünyada ilgi odağı
haline gelmiştir. Savunma sanayimiz, 2014
yılında yıllık ABD$5 Milyar’ı aşan üretim gücüne
ve ABD$1.647 Milyar ihracat kapasitesine
ulaşmıştır. 

İnsansız Hava Sistemleri, Türk Ana
Muharebe Tankı ALTAY, Milli Korvet MİLGEM,
Milli Taarruz Helikopteri T129 ATAK, Eğitim Uçağı
HÜRKUŞ, Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi
MIZRAK-U ve Orta Menzilli Tanksavar Füzesi
MIZRAK-O, Lazer Güdümlü CİRİT Füzesi, yeni
nesil havadan karaya Türk Seyir Füzesi SOM-J
(F-35 Muharebe Uçağı SOM-J Füzesi ile
donatılacak), GÖKTÜRK Uydusu, Simülasyon
Sistemleri ve TSK’ne teslimi yapılan Milli Piyade
Tüfeği MPT-76 son yıllarda özgün şekilde
geliştirdiğimiz ürünlere örnekler teşkil
etmektedir.

Türkiye olarak yabancı ülke girişimcileri ile
ortak yatırım ve üretim yapmaya çok önem
vermekteyiz. Amacımız savunma sanayi
alanında maliyet etkin projeler geliştirerek iş

birliği çalışmalarımızı en üst noktalara taşımaktır. 
Savunma sanayimizdeki bu gelişmelerle

birlikte askerî anlamda ikili ilişkilerin
geliştirilmesine de büyük önem vermekteyiz.
Bugüne kadar, 71 ülke ile Askerî Alanda Eğitim,
Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması, 62 ülke
ile Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması, 55 ülke
ile de Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşması
imzalamış durumdayız. (*)

Sayın Cumhurbaşkanım,
Değerli Konuklar,
Her geçen yıl daha fazla ülke ve firmanın

iştirak ettiği IDEF Uluslararası Savunma Sanayi
Fuarı süresince, birçok iş birliği anlaşması ve
protokolü imzalanacaktır. İmzalanacak bu
anlaşmaların ikili ilişkilerimize büyük ivme
kazandıracağına inanıyorum.

Davetimizi kabul ederek ülkemizi ziyaretiniz
ve IDEF ‘15 Fuarı’na iştirakiniz için tekrar
teşekkürlerimi sunuyor, Fuarın tüm katılımcılar
için verimli geçmesini temenni ediyorum. IDEF
‘15 Fuarı’nın ülkeler arası ilişkilerimize önemli
katkılar sağlaması dileklerimle, hepinize saygılar
sunarım.

İsmet YILMAZ
Milli Savunma Bakanı

*Konuşulan söz geçerlidir.

(*) 71 ülke ile imzalanan Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının 40 tanesi
(% 56), 62 ülke ile imzalanan Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşmasının 30 tanesi (% 48) ve 55 ülke ile
imzalanan Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşmasının 19 tanesi (% 35) ile imzalanan toplam 188 anlaşmanın
89 tanesi (% 47) 2002-2015 yılları arasında imzalanmıştır. 









Dear Mr. President,
Dear Visiting Ministers and Guest Nation Delegations, 
Distinguished Representatives of Defence Industry Companies,
Dear Members of the Press,

Welcome to the 12th International Defence

Industry Fair, IDEF ‘15. Today, I am very pleased

to see the official representatives of many

friendly and allied countries and the executives

of the world’s leading defence industry

companies guiding the global defence industry,

in our country on the occasion of IDEF ‘15. 

The leading organization in its region and

one of the five largest defence industry fairs in

the world, the IDEF Fair has become a

significant international platform for bringing

together the defence industrial companies and

procurement authorities of the world, as well as

creating the basis for international defence

industry cooperation.

Dear Mr. President,

Distinguished Duests,

With each passing day we move closer to

the goal of becoming one of the world’s 10

leading nations in defence industry under the

guidance of our 2o23 vision, as defined during

your Excellency’s Prime Minister tenure.

12 years ago, our defence industry was 80%

dependent on outside souces. Today, however,

our defence industry has become a national

structure with the participation of more than a

thousand local companies, SME’s, R&D

institutions and universities. We owe this to the

design and development of defence systems

shaped around critical technologies by our

national industry. This is evident in the ratio of the

requirements of the Turkish Armed Forces (TAF)

being met locally, which has risen to 55%. Our

goal is to increase this to 100% by the year 2o23. 

The Turkish defence industry is becoming a

center of attention of the world as a result of

the many indigenously developed products. Our

defence industry has reached an annual

production strength of US$5 Billion and a

capacity of US$1.647 Billion exports in 2o14. 

Unmanned Aerial Systems, Turkish Main

Battle Tank ALTAY, National Corvette MILGEM,

National Attack Helicopter T129 ATAK, Training

Aircraft HÜRKUŞ, Long Range Anti-Tank Missile

MIZRAK-U and the Medium Range Anti-Tank

Missile MIZRAK-O, Laser Guided Missile CİRİT,

new generation air-to-ground cruise missile

SOM-J (F-35 JSF will be equipped with the SOM-

J missile), GOKTURK Satellite, Simulation

Systems, and the National Infantry Rifle MPT-76,

already entering service with the TAF, are some

of the products developed indigenously in

recent years. 

We attach a great importance to joint

investment and co-production together with

foreign partners. We aim to create cost-effective

programmes and increase our cooperation to

the highest levels. 

Following these advancements in our

defence industry, we also find it highly

important to improve bi-lateral relations in the

military field. To-date we have realised Military

Training, Technical and Scientific Cooperation

Agreement with 71 Countries, Defence Industrial

Cooperation Agreement with 62 Countries and

Military Training Cooperation Agreement with 55

countries (*).

Dear Mr. President, 

Distinguished guests,

Attended by an increasing number of

participating countries and companies each

year, many cooperation agreements and

protocols will be signed during the course of

the International Defence Industry Fair, IDEF '15.

I believe that these agreements will further our

bi-lateral relations considerably. 

Once again, I would like to thank you all,

for accepting our invitation to visit our country

and participate in IDEF '15. I wish that this fair

will be fruitful for all participants and will make

a valuable contribution to the relations

between our countries.

İsmet YILMAZ
Minister of National Defence
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(*) 4o ( 56%) of the Technical and Scientific Cooperation Agreement with 71 Countries; 3o (48%) of
the Defence Industrial Cooperation Agreement with 62 Countries; and 19 (35%) of the Military Training
Cooperation Agreement with 55 countries, totalling 89 (47%) agreements out of a grand total of 188,
were signed between the years 2oo2 and 2o15.

*Spoken word applies.









Milli Savunma ve Güvenlik;
hepimizin bildiği üzere,
dünyada barışın
devamlılığının sağlanması için
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. 

Türkiye de bu çerçevede bağımsızlığını,

toprak bütünlüğünü ve temel çıkarlarını korumak

için gerekli askeri güce ve savunma kabiliyetine

sahip olma mecburiyetinin bilincindedir ve bu

doğrultuda gayret sarf etmektedir. Bu gayret ve

çabalar neticesinde, Savunma Sanayimiz

uluslararası kalite standartlarında üretim yapan,

zırhlı muharebe ve deniz araçlarından

havacılığa, elektronikten yazılıma, silah ve

mühimmattan lojistiğe kadar geniş bir

yelpazede ürünleriyle dünya çapında kabul

gören bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır.

Savunma Sanayimizin sergilendiği

uluslararası Savunma Sanayi Fuarları; Savunma

Sanayi alanında teknolojik gelişmelerin takibi,

tedarik programlarına yönelik olarak uluslararası

işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi ve tüm

katılımcılara seviyeli bir tanıtım ortamı sağlaması

açısından büyük önem taşımaktadır. Bu

bağlamda, dünyanın dört bir tarafından dost ve

müttefik ülkelerin, Savunma Sanayi

oyuncularının bir araya geldiği, dünya çapında

sektörde çok önemli yere sahip üreticilerin

dikkatle takip ettiği IDEF’i, ev sahibi olmamız da

hasebiyle, Savunma Sanayimiz kabiliyetlerini en

güçlü şekilde ortaya koymamız gereken çok

önemli bir işbirliği ve tanıtım platformu olarak

görmekteyiz.

Bu yıl 12’ncisini düzenlenmekte olduğumuz

IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı,

1993’ten günümüze iki yılda bir gerçekleştirilen

başarılı organizasyonu ile Türk ve dünya

Savunma Sanayinin önde gelen buluşma

mekanlarından biri haline gelmiş bulunmaktadır.

Bu vesileyle; bu başarılı organizasyonda emeği

geçen, katkıda bulunan tüm kurum ve

kuruluşlarımıza ve her yıl artan bir sayıyla Fuara

katılım gerçekleştiren yerli ve yabancı Savunma

Sanayi temsilcileri ile Fuarı takip eden basın

temsilcilerine gönülden teşekkür ederim.

Prof. Dr. İsmail DEMİR
Savunma Sanayii Müsteşarı
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As we all know, national
defence and security is an
indispensable need for the
sustainment of continued
world peace.

Within this context, Turkey also is aware of

the necessity to have the required military

power and defence capabilities to protect its

independence, territorial integrity and

fundamental interests and carries out efforts in

this direction.

As a result of this effort and endeavor, our

defence industry that is capable of providing

production at international standards has

reached to a level where it has had

international recognition with its broad range of

products, from armored combat and naval to air

vehicles, from electronics to software, from

weapons and ammunition to logistics.

International defence industry fairs, where

our defence industry is displayed, are of great

importance as they present the opportunity of

following technological developments in

defence industry, appreciating international

cooperation opportunities regarding

procurement programs and provide a decent

environment of publicity for all attendants.

In this context, we regard IDEF, where

friendly and ally countries and actors of

defence industry from all around the globe

come together and which is closely followed by

manufacturers holding important positions in

the worldwide defence industry, and also as

the host of the event, as a significant platform

of cooperation and publicity where we need to

present the capabilities of our defence industry

in the strongest way possible.

The IDEF International Defence Industry Fair,

celebrating its 12th edition this year, has

become a prominent meeting point for the

Turkish and world's defence industry as a

successful event held biennially since 1993.

I would like to take this occasion to

sincerely thank all the organizations and

institutions who has contributed to this

successful event as well as the national and

foreign representatives of defence industry who

attends to the fair with even greater numbers

each passing year and members of the press

attending to the fair.

Prof. Dr. İsmail DEMİR
Undersecretary for Defence Industries 

5 MAYIS|MAY 2015

12







Fuarımızı, dünyanın her köşesinden gelen

Savunma Sanayi şirketleri ile konuklarımızın ve

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin görüş ve

beğenilerine sunmaktan büyük mutluluk

duyuyoruz.

Değerli Konuklar,

Savunma Sanayinin gelişmesine katkıda

bulunmayı, kuruluş kanununda bir görev olarak

yüklenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetlerini

Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bu görevini, Yüce

Türk Milleti’nin bağışları ile yaratılan ve kendi

faaliyet alanlarında lider şirket konumuna gelen

Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Havelsan, İşbir ve

Aspilsan gibi Vakıf Bağlı Ortalıkları ve her

dönemde büyüyen IDEF Fuarları vasıtasıyla

yerine getirmektedir. Varlığımızı borçlu

olduğumuz Yüce Türk Milleti’ne huzurlarınızda

şükranlarımızı sunuyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)’nın himaye

ve desteğinde, TSKGV’nın yönetim ve

sorumluluğunda düzenlenen IDEF Fuarının, yerli

ve yabancı tedarik makamları ile Savunma

Sanayi firmaları için uygun bir tanıtım ve iş birliği

platformu oluşturması ana hedefimizdir.

Bu kapsamda IDEF Fuarı; 

• Dünyanın en büyük beş Savunma Sanayi

fuarından biri haline gelmiş,

• Artan ülke, heyet ve firma sayısının yanı

sıra sergilenen yeni teknoloji ürünleri ile tedarik

makamları ve Savunma Sanayi şirketleri için

önemli bir iş birliği, pazarlama ve tanıtım

platformu konumuna ulaşmıştır.

Değerli Konuklar,

Önceki fuarlarda olduğu gibi IDEF ‘15

Fuarında da;

• Genelkurmay Başkanlığı, MSB, Kuvvet

Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı

(JGnK), Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) ve

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’nün tedarikten

sorumlu makamları için görüşme ortamları

hazırlanmış,

• Bu kuruluşlar ile katılımcı firmalar ve

heyetler arasında görüşmeler planlanmış,

• Katılımcı firmalar, heyetler ve tüm konuklar

için gerekli kolaylıklar sağlanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Sözlerime son verirken;

• IDEF ‘15 Fuarının Açılış Törenine

katılımınızdan dolayı Zat-ı Alilerine,

• Yardım ve desteklerinden dolayı Sayın

Genelkurmay Başkanımıza, Sayın Milli Savunma

Bakanımıza ve değerli karargah mensuplarına,

• Fuarın hazırlanmasına katkıda bulunan

Bakanlıklara, İstanbul Valiliğine, İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkanlığına, güvenlikten

sorumlu makamlara, bölgedeki yerel

yönetimlere ve ilgili diğer kamu kurum ve

kuruluşlarına,

• Fuar hizmetlerini büyük gayret ve başarı

ile planlayıp icra eden TSKGV personeline ve

ana yüklenici firma TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım

Anonim Şirketi’ne,

teşekkür ediyorum.

Türk Savunma Sanayinde öncü

konumundaki şirketlerimizden Aselsan’ın dünya

Savunma Sanayi şirketleri arasında 67’nci,

TUSAŞ’ın ise 80’inci sırada yer almasına imkan

veren Yüce Türk Milleti’ne bir defa daha

şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca, Fuara katılan ülkeler ve firmalar ile

fuarı ziyaret edecek olan tüm konuklarımıza

geleneksel Türk Konukseverliği ile ev sahipliği

yapmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

IDEF ‘15, 12’nci Uluslararası Savunma

Sanayi Fuarının tüm katılımcılarımız için başarılı

geçmesini diliyor ve 9-12 Mayıs 2017’de

düzenleyeceğimiz IDEF ‘17 Fuarında İstanbul’da

tekrar buluşmak dileğim ile hepinize saygılarımı

sunuyorum.

Arz ederim.

*Konuşulan söz geçerlidir.

Sayın Cumhurbaşkanım,
Değerli Konuklar ve Basın Mensupları;
İlkini 1993’te düzenlediğimiz, artık geleneksel hale gelen,
IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarının 12’ncisine,
IDEF ‘15 Fuarına Hoş Geldiniz.

Orhan AKBAŞ
TSKGV Genel Müdürü
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We are very happy to present our fair to

the defence industry companies coming from

all over the world, to our guests and to the

Turkish Armed Forces. 

Distinguished Guests,

The Turkish Armed Forces Foundation

which is tasked with the development of the

national defence industry in its foundation law,

has accomplished its task by the leading

subsidiary companies in their area such as

Aselsan, TAI, Roketsan, Havelsan, İşbir and

Aspilsan which were created by the donations

of Great Turkish Nation and growing IDEF Fairs. I

express my gratitude to the Great Turkish

Nation to whom we owe our existence.

The aim of IDEF International Defence

Industry Fairs, which have been organized

under the auspicious and support of the

Ministry of National Defence and under the

management of Turkish Armed Forces

Foundation, is to provide a productive

promotion and cooperation platform for local

and foreign procurement authorities and

defence industry companies.

As a result of our efforts to this aim, IDEF

Fair:

• Has become one of the five largest

defence industry fairs in the world,

• Has become an important cooperation,

marketing and promotion platform by increasing

number of participating countries and exhibitors

along with the increasing amount of new

technology products displayed. 

Distinguished Guests, 

Same as in the previous fairs, in IDEF ‘15:

• Meeting platforms for the procurement

authorities of the Turkish General Staff, the

Ministry of National Defence, the Force

Commands, Gendarmerie General Command,

Coast Guard Command and National Police are

set up.

• Meetings have been planned between

these institutions, exhibitors and delegations.

• Required facilities have been provided for

exhibitors, delegations and all guests.

Mr. President, 

In closing, I would like to thank to:

• Your Excellency for your participation in

the Inauguration Ceremony of IDEF ‘15, 

• Commander of Turkish Armed Forces,

Minister of National Defence and their

distinguished headquarters staff for their

support and contributions,

• The contributing Ministries, Governorship

of Istanbul, Istanbul Metropolitan Municipality,

security authorities, local administrations and

other public institutions and organizations for

their support,

• Turkish Armed Forces Foundation

personnel and TÜYAP Fairs and Exhibitions

Organization Inc. for their effort and success in

planning and performing the fair services.

Once more, I express my gratitude to the

Great Turkish Nation for their contribution which

has led Aselsan to become 67th and TAI to

become 80th among the world’s defence

industry companies.

Additionally I am proud of hosting all

countries, companies and visitor guests

participating in the fair, with our traditional

Turkish hospitality.

I wish great success to the all participants

of IDEF ‘15, 12th International Defence Industry

Fair, and look forward to meeting you again for

IDEF ‘17, which will be held during May 9-12

May, 2017 in Istanbul. 

I pay my respects to you all.

Orhan AKBAŞ
TAFF General Manager

*Spoken word applies.
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Mr. President,
Distinguished Guests and Members of the Press,
Welcome to IDEF '15, the 12th of the traditional
International Defence Industry Fair,
which was first held in 1993.







Savunma ve Havacılık Sektörü olarak

istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. Yazılımdan

donanıma, kara, deniz ve hava platformlarından

lojistik hizmetlere farklı alanlarda dünyanın

ihtiyacını karşılayabilecek konuma geldik. Artan

ihracat rakamlarımızdan da bu durum rahatlıkla

anlaşılabilir. Sadece yedi sene önce ABD$600

Milyon olan toplam ihracatımız, geçen yıl

ABD$1.6 Milyar’ı aştı. Bu yıl sonu için hedefimiz

ise ABD$2 Milyar’ın üzerine çıkmak.

Sektörümüzün bu başarısında ürünlerimiz,

hizmetlerimiz ve projelerimiz kadar tanıtım

faaliyetlerimizin de katkısı büyük. Türk Savunma

Sanayinin ihracat performansını artırmak ve

Türkiye’yi önemli global tedarikçilerden biri

yapmak amacıyla kurduğumuz ve Sektörün

ihracatçı firmalarını tek çatı altında toplayan

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği

(SSI) olarak yeni pazarlara ulaşmak için tanıtım

ve pazarlama faaliyetlerine büyük önem

veriyoruz. SSI ve Savunma ve Havacılık Tanıtım

Grubumuz ‘Turkish Defence Alliance (TDA)’

tarafından yapılan çalışmalar Türk Savunma ve

Havacılık Sektörünün uluslararası tanınırlığını

artıyor.

Sert rekabet ortamı içerisinde dünyanın

radarında olmak, tedarik listesinde yer almak,

hiç de kolay değil. Bunun için üretmek kadar,

uluslararası ilişkiler ve tanıtım da önemli. SSI

olarak Sektörün tanıtımı konusunda etkili

çalışmalar yürütüyoruz, yürütmeye devam

edeceğiz. Sektörün güçlenerek varlığını

sürdürmesinin ihracat yoluyla olacağının

bilinciyle, mümkün olan her mecrada, her

ortamda daha fazla tanınırlık ve bilinirlik için

çalışıyoruz.

Kuruluşumuzdan beri her yıl tanıtımımıza

verdiğimiz önem neticesinde bu yılı geçtiğimiz

yıldan ayıran en önemli etkinlik hiç şüphesiz ki

IDEF Fuarıdır. Bu yıl 12’nci kez düzenlenecek

olan bu etkinlikle birlikte dünya üzerinden

yaklaşık 110 ülkeden katılımcı, ziyaretçi ve heyet

ağırlayacağız. Bölgesi açısından en önemli

etkinlikler arasında yer alan bu Fuara ve

dolayısıyla Türk Savunma ve Havacılık Sanayine

gösterilen bu ilgi, hızından bir şey kaybetmeden

her fuarda daha da artmaktadır. Kara, Deniz,

Havacılık ve Uzay, Ulaşım ve Lojistik Destek

Faaliyetleri, Levazım Malzeme Araç ve Gereç

olmak üzere beş ana başlıkta toplanan ürün ve

hizmetler, Fuar kapsamında ziyaretçilere

tanıtılacaktır.

Bu Fuarın bir başka önemi ise heyetler arası

yapılacak olan çeşitli toplantı ve görüşmeler

olacaktır. Savunma Sanayinin zorluklarından biri

de Sektörün ticaret modelinin çoğunlukla G2G

diye adlandırılan Goverment to Goverment yani

Devletten-Devlete doğrudan yapılan alışveriş

modeline sahip olmasıdır. Bu yüzden heyetler

arası yapılacak bu görüşmeler, ileride yapılacak

ortak yatırım ve projelerin oluşturulmasındaki ilk

ve belki de en önemli adım olmaktadır. IDEF ‘13

Fuarında bu anlamda 2.200’ün üzerinde

görüşme gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak dünyanın en önemli

tedarikçilerini, bölgemizdeki ve dünyadaki

önemli müşteriler ile bir araya getiren IDEF ‘15’in

Sektörümüze yeni ufuklar ve pazarlar açacağına

inanıyorum.

Hedefleri bölgesel bir
çerçevede sınırlı kalmayan
Türkiye, Savunma Sektöründe
dünyanın yükselen
ülkelerinden biri olmuştur. 

Latif Aral ALİŞ
SSI ve TDA Yönetim Kurulu Başkanı
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As the defence and aerospace sector, we

have been growing steadily and reached a

level that is capable of meeting worldwide

needs varying from software and hardware,

land, naval and air platforms to logistic services.

One can easily derive this fact by observing our

country’s increasing export figures.

Our total exports reached over US$1.6

billion compared with US$600 Million seven

years ago. Our target for the end of this year is

US$2 Billion.

The contribution of our promotional

activities is as great as the contribution of our

products, services and projects in our sector’s

success. We attach great importance to the

promotional and marketing activities in reaching

new markets as the Defence and Aerospace

Industry Exporters’ Association (SSI), an

organization established in order to increase

Turkish Defence Industry’s export performance

and to make Turkey one of the most prominent

global suppliers while gathering all the exporter

companies of the sector under a single roof.

The activities and efforts of SSI and our

sectoral support and promotion group ‘Turkish

Defence Alliance’ (TDA) have been increasing

Turkish defence and aerospace industry’s

international recognition.

It is not easy to remain on the world’s radar

as well as exist in the suppliers list in such a

competitive environment. International relations

and promotional activities are as important as

production in this respect. At SSI, we are

conducting highly effective activities for our

sector’s promotion and will continue our efforts

to this end. Being fully aware of the fact that

our sector’s existence and strength will be

achieved through export, we are exerting efforts

to achieve more recognition in every aspect.

Due to our focus on promotional activities

since the date of our establishment, IDEF ‘15

International Defence Industry Fair is, without a

doubt, what distinguishes this year from the

previous one.

Within the scope of this event, we will be

hosting participants, visitors and delegations

from approximately 110 countries. This event is

considered as one of the most important ones

within the region, and the interest towards this

event and therefore towards Turkish defence

and aerospace industry, has been increasing in

each and every time without ever slowing

down. During IDEF ‘15, products and services

are grouped under five main titles consisting of

land, naval, aviation and aerospace,

transportation and logistical support activities,

equipment and tools will be introduced to the

visitors.

Another important aspect about the event

will be various meetings and negotiations to be

conducted between the delegations. The

Government to Government procurement

model (named as G2G) is considered as one of

the challenges of the defence industry as the

sector mostly applies this model of commerce

that implies the direct procurement between

the governments.

Therefore, the negotiations to be held

between the delegations are considered as the

first and maybe the most important step in the

path of the formation of potential joint

investments and projects. Over 2,200

negotiations were conducted during IDEF ’13 in

this sense.

In conclusion, may IDEF ’15, gathering the

world’s most significant suppliers with the

important clients of our region, create new

horizons and markets to our sector. 

Latif Aral ALİŞ
Chairman of the SSI and TDA

Not limiting its goals within a
regional framework, Turkey
has become one of the rising
countries in the world in
terms of the defence industry.
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Bu durum Türkiye’de hazırlanan fuarlara

olumlu yansımakta, IDEF Uluslararası Savunma

Sanayi Fuarları da bu olumlu gelişme içinde

konusunda bölgenin en etkili ticari buluşma

noktası olmanın, çok önemli işbirliklerinin

başlatılmasında pay sahibi olabilmenin haklı

onurunu duymaktadır.

Temsil ettiğim kurum TÜYAP, Türkiye’nin

önde gelen fuarcılık grubudur ve 35’inci yaşını

tamamlayarak ve bugüne kadar IDEF Fuarlarının

8’ini hazırlayarak yeterli bir mesleki deneyime

sahip olduğunu kanıtlamıştır. 700’ü aşkın

çalışanı ile İstanbul başta olmak üzere sahip

olduğu Bursa, Konya, Adana, Diyarbakır ve

Samsun fuar merkezleri ile dönemsel fuarlar

hazırladığı İzmir ve Kayseri’de 2014 içinde 83

fuar hazırlayarak 100’e yakın ülkeden 15.000

üzerinde katılımcı firmaya ve 140 ülkeden üç

buçuk milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği

yapmıştır.

IDEF Fuarlarının hazırlandığı İstanbul fuar

alanımız ‘TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’

2014’te yapılan yeni yatırımlar ile 120.000m2’lik

bir büyüklüğe erişmiş, aynı yıl Ocak ayında açılışı

yapılan beş yıldızlı 260 odalı ve 22 toplantı

salonlu otelimiz Tüyap Palas ile de tüm katılımcı

ve ziyaretçilerimize çalıştıkları yerde

dinlenebilme imkanı ve konforu yaratılmıştır.

2015 için planlanan büyüme yatırımları ile fuar

alanı 2017 başında 140.000m2 büyüklüğe,

otelimiz de 400 oda kapasitesine ulaşacaktır.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)

himayesinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerini

Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetiminde

hazırladığımız IDEF Uluslararası Savunma Sanayi

Fuarı, İstanbul’da gerçekleştirmeye

başladığımızdan günümüze %70’e yakın bir

büyüme göstermiştir. Dünyanın dört bir

tarafından gelen ülkelerin savunma tedarikinden

sorumlu heyetleri ile, günümüzde Savunma

Sanayi fuarları içinde çok önemli bir konumda

yer almaktadır. 12’ncisi hazırlanan 2015

Fuarında; 47 ülkeden 776 firma ve firma

temsilciliği yer almakta, Türkiye’nin Savunma

Sanayindeki önemli firma ve projeleri

beraberinde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD),

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Çin, Hollanda

ve Rusya gibi Savunma Sanayinin önemli

ülkelerinin katılımları ile Fuar konumunu

güçlendirmekte ve hedeflerine ulaşmada

önemli bir mesafe kat etmektedir.

IDEF, 50.000’in üzerinde ziyaretçi beklentisi

ile, dost ve müttefik ülkelerin ilgili Bakan,

Genelkurmay Başkanları ve tedarik makamlarını

ağırlayacak, ikili anlaşmalara ev sahipliği

yaparak konusunda çok önemli bir buluşma

merkezi olma hedefini güçlendirerek

sürdürecektir. Fuar süresince MSB’mız,

Genelkurmay Başkanlığımız, Kuvvet

Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı

(JGnK), Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK), Emniyet

Genel Müdürlüğü (EGM)’ne bağlı tedarik

makamları için oluşturulan özel görüşme ofisleri

de Fuara ayrı bir önem katmaktadır.

IDEF ‘15’in hazırlanmasında bizlere güvenen

ve gerçekleştirme imkanı tanıyan TSKGV’na,

katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize şükranlarımı

sunuyorum.

Sizleri, evimizde TÜYAP’ta ağırlamaktan

büyük bir mutluluk duyuyor, tüm ilgililere başarılı

bir fuar dönemi ve 9-12 Mayıs 2017’de yine

TÜYAP’ta gerçekleştirilecek 13’üncü Fuar IDEF

‘17’de buluşmayı diliyorum.

Sevgi ve saygı ile.

Değerli Katılımcı ve Ziyaretçilerimiz,
Bölgesinin güvenli ve ticaretine yön veren çok uluslu bir
buluşma noktası olan Türkiye ve özellikle İstanbul, Avrasya
Bölgesinin ticari lideri olma konusunda ciddi bir yol kat ederek
bu liderliğini kabul ettirmiştir.

Bülent ÜNAL
TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı
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This situation has a positive reflection on

fairs organized in Turkey and IDEF International

Defence Industry Fair too, within the context of

such positive developments, take justified pride

in becoming the most efficient commercial

meeting point in the region in its field and

having a part in starting very important co-

operations. 

TÜYAP, the institution that I represent, is

one of the leading fair group in Turkey and by

completing its 35th year in the industry and

organizing 8 of the IDEF Fairs until today, it has

proven that it has adequate professional

experience. It hosted more than 15.000

participating company from nearly 100

countries and more than three and a half a

million visitors from 140 countries by organizing

83 fairs in 2014 with more than 700

employees and through exhibition centers

particularly the one in Istanbul as well as Bursa,

Konya, Adana, Diyarbakır and Samsun

exhibition centers and in İzmir and Kayseri,

where seasonal fairs are held.

‘TÜYAP Fair and Exhibition Center’, the

fairground where IDEF Fairs are held, reached to

the size of 120.000m2 with the new

investments made in 2014 and Tüyap Palas,

the five-star hotel opened in January in the

same year which has 260 rooms and 22

conference halls, offered all our participants and

visitors the opportunity and comfort of resting in

the place they work and visit.

The growth investments planned for year

2015 will extend the fairground to the size of

140.000m2 and the hotel will have the capacity

of 400 rooms.

IDEF International Defence Industry Fair,

organized under Republic of Turkey Ministry of

National Defence and the management of

Turkish Armed Forces Support Foundation, have

grown by nearly 70% since we started to

organize the event in Istanbul. Among the other

contemporary defence industry fairs, this event

has a significant position with committees

responsible for defence procurement of

countries all around the world. 

In the Fair, which will be organized for the

12th time in 2015, there will be 776 companies

and agencies from 47 countries. And with the

participation of important countries in defence

industry like the USA, Germany, UK, France, Italy,

China, Netherlands and Russia as well as

important companies and projects in defence

industry, the Fair will consolidate its position

and cover a great distance in achieving its

goals.

With an expectation of more than 50,000

visitors, IDEF will maintain its goal of becoming

an important meeting point in its field by

hosting bilateral agreements, which will involve

the relevant Ministers, Chiefs of Staff and

procurement authorities. Special interview

rooms established during the event for

procurement authorities affiliated under our

ministry of National Defence, Turkish General

Staff, Military Commands, Gendarmerie General

Command, Coastal Guard Command, Turkish

National Police also improves the importance of

the fair.

I would like to express my gratitude to

Turkish Armed Forces Support Foundation, our

participants and visitors, who trusted us in the

organization of IDEF '15 and presented the

opportunity for this event to take place. 

I am greatly pleased to honour you at

TÜYAP and wish all the attendants a successful

fair experience and also looking forward to

meet again at IDEF '17, the 13th International

Defence Industry Fair, which will be held

between 9-12 May 2017 at TÜYAP.

Yours cordially.

Bülent ÜNAL
TÜYAP Chairman of the Board

Distinguished Participants and Visitors,
Turkey and Istanbul in particular, a secure, multinational
meeting point that shapes the trade in the region, has
covered a great distance in becoming a trading leader in the
Region of Eurasia and proven this leadership.
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“Goal: A Strong Armed Forces to
Ensure Security and Stability!”

Based on recent developments in the Middle East, there is an urgent need
for Turkey to step up its contribution to maintain peace and stability in the

region. “Establishing an efficient armed forces equipped with advanced
technology and improved mobility and supporting Defence Industry projects with an

awareness that having a strong military structure is an important necessity” has been
identified as the country's top goal. In an interview with Turkey's Minister of National Defence
(MoND) Dr. İsmet YILMAZ, we talked about how these goals can be achieved to ensure “that
our nation is not negatively affected by these developments” within the context of IDEF '15,

the 12th International Defence Industry Fair.
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IDEF Daily: Let's begin with an
assessment of 2014 from the Ministry of
National Defence's perspective? Could you
please summarize the efforts made by your
Ministry in the last year? 

MoND İ. YILMAZ: Our nation, both as an
independent strength and also as a member of
the international organizations, follows a
peaceful, principled and efficient security policy
in a broad spectrum. In this direction, we
contribute to collective defence and crisis
management operations (maintaining peace,
humanitarian aid and policing missions etc.)
while taking part in initiatives such as the
prevention of the proliferation of weapons of
mass destruction, promoting disarmament etc.
Due to the threat from the south, in 2013 we
deployed the Patriot Missile Defence Systems to
reinforce our air defence capabilities and which
we continue to do so. 

As you know, the United States of America
(USA), Germany and Netherlands sent Patriot
Systems to our country and these systems are
deployed in appropriate locations. For technical
reasons, Netherlands decided to withdraw its
systems in early 2015. However, the gap that
might have occurred when Netherlands
withdrew its systems was filled by Spain.

IDEF Daily: Can you assess 2014 for our
readers in terms of the Defence Industry
and summarize the current status of the
projects that are significant with regard to
the modernization projects of Turkish
Armed Forces?

MoND İ. YILMAZ: The picture we get when
we make an overall assessment within the
scope of land, maritime, air systems, arms and
combat electronic information systems and
satellite projects, is of importance in terms of
the current level of Turkish Defence Industry.
Critical design process of our National Main
Battle ALTAY was completed in May 2014 and

the production began for the two final
prototypes that will be subjected to
confirmation test. Tests regarding mobility and
firing on two preliminary prototypes (MTR and
FTR) that were previously produced are still in
progress. It is anticipated that our ALTAY Tank's
serial production and its entry into the service
of Turkish Land Force Command (TLFC) will start
within 2016. Also, Defence Industry Executive
Committee (DIEC) decided on 6 August 2014 to
start contract negotiations for the ‘National
Powerpack’, which will be developed and
integrated to the ALTAY Tank (Editor’s Note: In
compliance with the DIEC’s decision, the
National Powerpack Development Project

Spanish troops joined NATO’s PATRIOT surface-to-air
guided air and missile defence system deployment in Adana,
Turkey on 26 January 2015, replacing a Dutch PATRIOT Unit,
which had been stationed there since January 2013. Above
are two PAC-3 launchers, where main photo shows a Dutch
launcher while inset photo shows a PAC-3 launcher
belonging to the US Patriot Unit deployed at the Turkish
military base in Gaziantep (Photos: NATO). Right, Turkey's
Minister of National Defence (MoND) Dr. İsmet YILMAZ,
responding to the questions of the IDEF Daily (Photo: U.
ÇARDAKLI/IDEF Daily).
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Contract [Valued at Euro190 Million] was signed
between SSM and TÜMOSAN AŞ on March 17th
2015 and contractual activities are ongoing for
the advanced payment)

Within the scope of KİRPİ (Hedgehog) Mine
Resisted Ambush Protected Vehicle Project,
which ensures the protection of our troops
against mine threat, all of the 614 vehicle was
included in the inventory of TLFC pursuant to
the completion of acceptance tests as of 5
February 2015. Also, 40 KİRPİs were exported to
Tunisia.

The Corvettes ‘TCG HEYBELIADA’ and ‘TCG
BÜYÜKADA', entered the Turkish Navy inventory
in 2011 and 2013, they are also fully
indigenous designs and, are executing their
duties successfully both in our own and
international territorial waters. The construction
of 'BURGAZADA', which will be the third vessel
to be produced under the MilGem (National
Vessel) project, is in progress.

Five Maritime Patrol aircraft were delivered
within the scope of Maritime Patrol and Coast
Guard aircraft (MELTEM-2) Project and test-
acceptance efforts for the six Maritime Patrol
Aircraft started.

Contractual negotiations have started within
the scope of Logistics Support Ship (LSS) Project
initialized for the procurement of two oil tankes
capable of fulfilling the operational
requirements of our Naval Forces Command
(NFC) (Editor’s Note: Selah Shipyard has been
selected for the contract negotiations in May
2014 and the negotiations has been initiated
in May 2014. The contract has been signed on
December 24, 2014 and the advance payment
was made on February 24, 2015).

Contract negotiations regarding the
procurement of Landing Platform Dock (LPD),
which is capable of moving a force the size of
a minimum battalion in Aegean, Mediterranean
and Black Sea to a crisis zone with its own
logistic support without requiring the support of
the main base, have also begun (Editor’s Note:
Sedef Shipyard has been elected for the
contract negotiations in December 2013 and
the negotiations has been initiated in January
2014).

Among the Mini Unmanned Aerial Vehicle
(UAV) systems, manufactured by the private
sector in our country, 164 unmanned aircraft
and four unmanned helicopters were provided
to the TAF and 10 Mini UAV were exported to

Qatar. Also 15 Mini UAVs were delivered for our
Turkish National Police (TNP).

The acceptance of ANKA MALE Class UAV,
which conducted its first flight in December
2010, was performed in February 2013. Within
this context, ANKA-S (Serial Production) Project
Contract was signed for 10 UAVs with regards
to the requirements of the Turkish Air Force.

Within the scope of two separate projects,
initialized to fulfill TAF's requirement for Tactical
Class UAV, it is expected that BAYRAKTAR UAV
System and KARAYEL UAV System to be
delivered during 2015.

Following our aviation efforts initialized in
the first years of our Republic but could not
succeed until 60 years later, the first Turkish
designed trainer aircraft 'HÜRKUŞ' performed its
first flight on 29 August 2013 and a DIEC
decision was taken for a serial production of 15
aircraft. Flight tests for the prototype aircraft,
manufactured under the project, were initialized
in September 2014.

The delivery of seven T129A Early Delivery
Helicopters (EDH) was completed and the
acceptance tests for two further T129A EDHs
are in progress. We can consider T129 ATAK
Helicopter as the world's best operational
solution with regards to asymmetrical warfare
and as a project that has already a
considerable export potential. Under the project,
59 helicopters will be manufactured in Turkey.

With the participation of F-35 aircraft, under
Joint Strike Fighter (JSF) project involving design,

development, manufacturing and logistics
support, the development and testing efforts for
the aircraft continue. It is anticipated that the F-
35A JSF, in which our national ammunition will
be integrated, will be a significant combat
component to the Turkish Air Force in the
2020s with advanced abilities such as
information fusion, stealth and advanced
sensor technologies. Currently, an order is
placed for the first four aircraft.

As per the contract signed on 21 February
2014 of the General Purpose Helicopter Project,
109 T70 helicopters in total, required by TAF,
TNP and General Directorate of Forestry (GDF),
will be manufactured in Turkey.

The A400M Military Transport Aircraft
Program, initialized with the participation of six
European countries (Germany, Belgium, France,
UK, Spain and Turkey) in order to fulfill TAFs
requirement in 2010s for modern tactical
transport aircraft, will introduce significant
capabilities to our country in terms of design
and production as well as operations and
logistics. Currently, the delivery of the second
A400M was completed as well within 2014
pursuant to the delivery of the first aircraft.

Under the Modern Infantry Rifle Project, the
first batch of the National Infantry Rifle (MPT-76),
developed locally, was delivered in May 2014.
Our Armed Forces now have a next generation
modern infantry rifle that has superior
technological specifications.

Under Low Altitude Air Defence Missile
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System (HİSAR-A) Project, initialized to fulfill TAF's
low altitude/short range air defence
requirement with national possibilities, first trial
firing of the missiles developed and
manufactured domestically was successfully
performed on 6 October 2013.

The firing of Ballistic Testing Missile, the first
airborne test of National Medium Altitude Air
Defence Missile, which is developed under
Medium Altitude Air Defence Missile System
(HİSAR-O) Project, was successfully completed at
a firing range in Aksaray on 23 July 2014.

While the serial production of howitzers
and rocket systems equipped with advanced
technology and have 40km and higher range
has been started, our CİRİT Laser Guided Rocket
has been included in the inventory of TAF and
the first export was made to United Arab
Emirates (UAE).

Contractual negotiations continue within
the scope of Long Range Theatre Air and
Missile Defence System (T-LORAMIDS) Project. In

addition to Turkey's indigenous EO
reconnaissance satellite GÖKTÜRK-II, final
integration of high resolution GÖKTÜRK-I EO
reconnaissance satellite, which is conducted
under an international contract, is expected to
be completed at the Satellite System and
Integration Facility established at TAI facilities in
2014, and to be launched in 2015.

As an observation satellite based on radar
technologies, GÖKTÜRK-III Radar Observation
Satellite, which began to be developed with
local technologies, is expected to be launched
in 2019.

All software used in our indigenously
designed and constructed combat vessels are
developed in Turkey. Under TAF Multi Band
Digital Joint Radio System Project: in order to
fulfill the tactical and strategic radio
requirements of land, naval and air units and
establish TAF's standard radio, efforts regarding
the development and manufacturing of
software based radios with national capabilities

continue. Turkey is one of the few countries
that manufacture this type of radio. In addition
to fulfillment of secure communication
requirements of TAF, the project also provided
the opportunity of exporting these radios.

Under Aircraft and Helicopter Pilot Training
Simulators Projects, simulators for basic trainers
and jet trainers, helicopters and F-16 aircraft
were introduced to TAF with the development
efforts of our national industry. Training
efficiency is improved by ensuring that pilot
trainings are conducted with advanced
technology simulations and also a considerable
amount of saving can be achieved with regards
to training flights.

Under the Defence and Aerospace Industry
Clustering Project, the efforts to establish a
qualified organized industry zone in Kazan,
Ankara that will include national and foreign
companies continue.

Finally, we opened a facility in Gölbaşı,
Ankara on 16 March 2015, where Aselsan will
produce advanced technology radar and
electronic warfare technologies.

IDEF Daily: We have experienced a
transitional period that started with the end
of the Cold War and leaving a mark on the
entire world for 25 years. How would you
define the security requirements of that
period? Which stage of this process most
affected our country and how?

MoND İ. YILMAZ: Even 25 years after the
end of the Cold War, the transitional period
continues to form and affect the basis of
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today's requirements.  The freedom discourse
inherited by the end of Cold War, is the
beginning of the era in question, has been
replaced with a security-oriented approach after
the September 11 attacks.

The final stage of the process, which is also
the most important stage for our country, is the
historic transformation in the Middle East and
North Africa, which has started in 2011 and
whose impacts can still be felt all around the
world.

In fighting against the challenges to
maintaining security and stability in a close
region, we have become aware that having a
strong military structure is an important
necessity. To this end, we continue our efforts
towards an efficient Armed Forces equipped
with advanced technology and improved
mobility and also supported by the a fore
mentioned Defence Industry projects.

IDEF Daily: The new security
environment requires the Armed Forces to
be in constant state of development and
transformation in order to counter current
and future threats, risk environment and
adapt itself to changing conditions. 

In the light of this fact, what can you tell
us about of restructuring and modernization
efforts carried out in direction with TAF's
2020 Strategic Goal? What will TAF be like
in 2020s?

MoND İ. YILMAZ: Taking into consideration
that close combats will last for a far more
shorter period, a war preparation situation must
be developed by considering the threat and risk
environments of today and the future since the
deterrence of TAF must be increased. To this
end, armed forces must be in a continuous
improvement and transformation by way of
following the rapidly developing technology to

adapt to the changing conditions.
With the purpose of improving deterrence

by establishing modern ammunition, weapons
and vehicles and maximizing the performance
of being ready for operations at any moment,
TAF's restructuring and modernization efforts are
carried out in direction with our country's 2020
Strategic Goal. 

Within this framework, many projects such

as F-35 Joint Strike Fighter, ALTAY Tank where
local industry is used, long, medium and short
range missiles and National Infantry Rifle are
developed and supported with R&D efforts
where technologies developing in a constant
change and transformation were closed. 

Modernization efforts, which are a
locomotive for the developing national industry,
increase the technology sharing between the
private and public sectors and thus ensuring
that development and knowledge can be
obtained quicker and at a higher proportion.

We continue our efforts to maintain the
dynamic and functional structure of TAF.
Infrastructure projects and keeping track of
technological advancements required in order
to have a modern armed forces are of special
importance for us.
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IDEF Daily: What can you tell us about
TAF's regional co-operations performed
abroad under NATO and UN and Peace
Support Operations, in which it participated? 

MoND İ. YILMAZ: Located in a
geographically sensitive area, Turkey gives a
special importance to the sustainment of peace
and stability in this region. Due to the active
foreign policy we pursue as a nation, we
contribute to the operations executed in far
regions to support peace. 

The contributions we provide for the
operations executed under international co-
operation are not just limited to supporting the
peace and security in that country or region.
Strong ties are established and the present
ones are consolidated between the people of
the two countries thanks to the implemented

reconstruction, education and development
programs.

Our nation, both as an independent
strength and also as a member of international
organizations, follows a peaceful, principled and
efficient security policy in a broad spectrum,
which is based on partnership, dialogue and
soft power and where international co-
operation is improved at a global scale.

IDEF Daily: What can you tell us about
the performance of the Turkish Defence and
Aerospace Industry, which, according to
data provided by the Turkey Exporters
Assembly (TIM)/Defence and Aerospace
Industry Exporters’ Association (SSI),
exported around US$1.648 Billion in 2014?

MoND İ. YILMAZ: It is our prioritized goal to
meet all requirements
related to the defence
and security of our
country using the
capabilities of our
national industry. To
achieve this goal, an
export goal must be
set that would make
the production
reasonable. In order
to ensure
sustainability in
Defence Industry
production, export is
of great importance. 

In 2014, Turkey
exported weapons
worth approximately
US$1.6 Billion. This
figure indicates a
14.3% increase
compared with the
export worth US$1.4
Billion in 2013. 

Our current target
for 2023 is to export
weapons worth
US$25 Billion and that
our country is ranked
among the world's
top 10 weapons
suppliers. 

IDEF Daily: What
can you tell us

about locally developed, indigenous
weapons and defence systems' export
potential towards friendly and ally countries
and ongoing export negotiations?

MoND İ. YILMAZ: Considering its current
dynamic structure, our Defence Industry moved
beyond the local and transformed into a
structure integrated with international markets.
Under the leadership of Under Secretariat for
Defence Industry who paved the way for this
change along with the stakeholders, within the
framework of export goal set for 2023, we
attach great importance to the offices abroad
as well. 

Considering the international Defence
Industry projects where Turkey is an active
participant, the importance of co-operation
offices is clear.

With our offices acting as coordination and
executive centers, an important opportunity is
provided abroad not just for our governmental
institutions but also for Turkish Defence Industry
companies. Within this framework, considering
the ever increasing international collaboration
and exporting efforts it is within our goals to
establish new offices in regions where they are
required. As a matter of fact, it is within our
agenda to establish co-operation offices in the
regions of Far East, Latin America and Africa.

IDEF Daily: What can you tell us about
MND's approach towards R&D efforts
carried out to obtain technologies that are
critical for the country's defence? What is
the financial value of major ongoing R&D
projects and R&D support that is expected
to be provided for Turkish Defence Industry
companies in 2015? Can we hear your
opinions regarding the financing of R&D?

MoND İ. YILMAZ: As a result of the efforts
that started off from a modest level in our
country not too long ago, now we have come
to a point where we can speak of an
institutionalized Defence and Aviation Industry
that occupies a considerable spot in the
country's agenda with unique products, exports,
prime contractors, spinoff industry, R&D centers
and industry organizations.

At this point, regarding the efficient use of
allocated resources and acceleration of
processes, it is important that suitable R&D
projects are determined, prioritized and
implemented in a planned way. Regarding the



efficient use of R&D efforts, it is crucial that the available valuable
resources be managed with a supervising and embracing perspective that
intends to move together throughout the whole process, from planning to
implementation. The priority of our activities in 2015 will be the activation
of these valuable efforts.

IDEF Daily: What can you tell us about the current status of the
Defence Industry Support Fund (DISF), the scale of the financial
support it provided for defence projects in 2014 and the future of
this Fund? What kind of measures are being considered against the
decrease in revenues?

MoND İ. YILMAZ: DISF was established in accordance with the 12th
article of Law No 3238 in the presence of Turkish Central Bank under the
command of Secretariat for Defence Industry in order to ensure the
constant and stabilized supply of the resources, apart from the general
budget, required for the establishment of modern Defence Industry in
Turkey. 

Since 1985, when the fund was first established, until today, as a
result of the increase in the share of domestic production and tendency
in procurement model towards local development, the number of Projects
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financed by the Fund has increased. 
An important part of TAF's requirements

and all of the important projects including
major procurements such as national tank,
aircraft, vessel and helicopter are financed by
the fund.

On the other hand, with amendments in
2011 and 2014, the intelligence and security
related needs of TNP and Under Secretariat for
National Intelligence Agency were included in
the scope of the Fund as well.

While US$2.7 Billion, in total, was spent
from SSDF in 2014, US$784 Million was met
with the resources transferred from MND
Budget and US$269 Million from Other
Institution Budget. The total accrued revenues
of the Fund between August 2010 and late
2014 worth nearly TL13.5 Billion. As of today,
the vault of the Fund contains US$225 Million
cash reserve.

IDEF Daily: What can you tell us about
Defence and Aerospace contracts planned
or expected to be signed at IDEF '15? And
will they be organized within this year and
how will they provide the atmosphere
required for the introduction of Turkish
Defence and Aerospace Industry's
capabilities to the world and development
of co-operation in the area of defence and
security?

MoND İ. YILMAZ: During and after IDEF '15
and within the scope of Defence and
Aerospace issues, contracts related to the
projects such as 'Procurement of Portable
Jammer System', 'Striling Cryogenic Cooler',
'Providing Military Satellite Communication for
KILIÇ Class Fast patrol Boats', 'GÖKTÜRK-IV
Satellite’ and 'Landing Platform Dock (LPD)' are
expected to be signed by Under Secretariat for
Defence Industries (SSM).

Additionally, SSI (Defence Industry
Cooperation) Agreements are planned to be
signed with some of the countries where the
final stage has been reached in negotiation
process.

IDEF Daily: Can you tell us about your
opinion regarding IDEF '15 and what kind of
new features will be present at the fair that
is defined as Eurasia Convention? What can
you tell us about the number of countries
invited and the events happening at the
show? 

MoND İ. YILMAZ: Reaching to its current
position with increased number of participant
companies and committees, IDEF the biggest
fair in our region and the fifth biggest Defence
Industry Fair in the world in terms of
participating company number.

IDEF has become the most significant
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international co-operation and promotion
platform in the  Eurasia region regarding the
aspects of following technological
developments, displaying and publicizing the
latest Defence Industry vehicles and equipment. 

In this context, I think that the organization
of IDEF fairs is a significant opportunity in terms
of the development and promotion of the
Turkish Defence Industry and other sectors
related to defence. 

At IDEF '15, 284 authorities from 126
countries, five international organizations,
Ministers of Defence and procurement
authorities responsible from defence
procurements and projects have been invited.

I believe, at IDEF '15, the participation of
committees will be considerably high. In
addition to the increased number of
participants, I believe the number of planned
interviews between procurement authorities,
participating companies and foreign
committees will also rise in IDEF '15.

At each IDEF Fair we introduce projects
developed by local defence firms and it will be
the same this year as well. 

IDEF '15 will offer significant contributions to
our inter-country relationships with the
participation of most significant defence
companies. 

I would like to welcome all our foreign
guests visiting Turkey and all Defence Industry
companies participating in the fair whom I am

greatly pleased to entertain to best of our
abilities with traditional Turkish hospitality.

I wish that IDEF '15 fair will be fruitful for all
of us. Also I would like to thank all the
institutions and organizations who have been a
part in the preparations of the Fair. I believe the
result of this challenging work process that
lasted for two years will be a source of great
pride for Turkey. 

IDEF Daily: Mr. Minister, I would like to
express my gratitude on behalf of the
readers of IDEF Daily Journal for all the
information that you have provided.

MoND İ. YILMAZ: I would like to express
my gratitude for sharing the current standing of
the Turkish Defence Industry and thank you for
offering me this opportunity ID
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SaSaD 26’ncı Olağan Genel Kurulu ve
Savunma Sanayi Ödül Töreni

Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SaSaD)’nin 26’ncı Olağan Genel Kurulu,
Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail DEMİR’in katılımıyla, 22 Nisan 2015 günü
gerçekleştirildi.

SAYGI duruşu ve İstiklal Marşının okunması
ile başlayan toplantıya SaSaD’ın 118 üyesinin
yanı sıra yüksek rütbeli Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü ve
Yardımcıları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ve Ekonomi Bakanlığı ile Savunma Sanayi
Müsteşarlığı (SSM) Daire Başkanları, Ankara
Sanayi Odası (ASO) ve Savunma Sanayi İhracatçı
Birliği (SSI) Yönetim Kurulu Başkanları, Kurucu
Üyeler, önceki dönem Yönetim Kurulu
Başkanları ile Sektör temsilcileri katılım
gerçekleştirmiştir.

Toplantıda rutin gündemin yanında ‘Dünya
Savunma ve Havacılık Sanayi 2014 Sektör
Performansı ve CEO’ların Yakın Gelecek
Değerlendirmeleri’ konulu bir sunum yer almıştır.
Ayrıca Türkiye’nin önde gelen Savunma Sanayi
Sektörü firmalarının 2012-2014 dönemi
bilançoları, gelir-gider tabloları ve sektör
performansına ilişkin verileri doğrultusunda
yapılan değerlendirme sonucunda başarılı
bulunan firmalar için ‘2015 Yılı Savunma Sanayi
Ödül Töreni’ düzenlenmiştir.

SSM’nca; firmaların Verimlilik, Öz Kaynak
Yeterliliği, Maddi Duran Varlık Verimliliği, İş Gücü
Verimliliği, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik,
İhracat ve ArGe performansları göz önünde
bulundurularak hazırlanan ‘Ödül Rating Sistemi’
kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda;
1’incilik ödülü Otokar (Yan Sanayi Kullanımı,
Tedarik Zincir Yönetimi ve İş Gücü Verimliliği),
2’ncilik ödülü TEI (Tedarik Zincir Yönetimi, İhracat
ve Aktif Verimliliği) ve 3’üncülük ödülü TAI (Öz
Kaynak Verimliliği, İhracat ve İş Gücü Verimliliği)
firmalarına verilmiştir. 2015 Yılı Savunma Sanayi
Özel Ödülleri kapsamında ise Magnezyum
Döküm Parça Geliştirilmesi Projesi kapsamında

magnezyum döküm konusunda başarılı
çalışmalar yapan ve Roketsan’a ilk ürün
teslimatını yapan VIG Metal Sanayi; 4’üncü Nesil
(4G/LTE) Haberleşme Teknolojileri (ULAK) Projesi
kapsamında başarılı çalışmaları nedeni ile
Aselsan, Netaş ve Argela, Turbojet Motorların
Geliştirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirdiği
çalışmaları nedeniyle de Kale Havacılık Özel
Ödül’e layık görülmüştür.

Toplantı, SaSaD’ın kuruluşunun 25’inci
yıldönümü nedeni ile verilen kokteyl ile sona
ermiştir.

... 2015 Yılı Savunma Sanayi
Birincilik Ödülü Otokar’ın
TÜRKİYE’nin en büyük özel sermayeli

Savunma Sanayi şirketi ve bir Koç Topluluğu
şirketi olan Otokar, SSM tarafından ‘2015 Yılı
Savunma Sanayi Birincilik Ödülü’ ile
ödüllendirildi. SaSaD 26’ncı Olağan Genel Kurul
Toplantısı ve Savunma Sanayi Ödül Töreni’nde
Otokar Genel Müdürü Serdar GÖRGÜÇ, ödülü
Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
DEMİR’den aldı.

TSK’nin kara sistemleri alanında bir numaralı
tedarikçisi olan Otokar, bugün Türkiye’nin en
büyük özel sermayeli Savunma Sanayi şirketi

konumunda. Otokar’ın ürünleri dünya çapında
da 30’a yakın ülke ve 50’ye yakın kullanıcı
tarafından tercih ediliyor. Araçları NATO ve
Birleşmiş Milletler (BM) güçlerinde de kullanılan
Otokar tarafından üretilen 28.000’den fazla zırhlı
araç, dünyanın çok farklı noktalarında, zorlu
iklim koşulları altında, riskli bölgelerde
kabiliyetlerini kanıtlamış durumda.

ArGe Yatırımıyla da Öncü
Gelişen ihtiyaçlar ve teknolojilere uygun

olarak ürün gamını sürekli yenileyen ve
genişleten Otokar, teknolojiye sahip ve hakim
olma misyonu ile fikri mülkiyet hakları kendisine
ait ürünler üretmek üzere ArGe’ye de önem
veriyor. Son beş yılda ArGe faaliyetlerine
cirosunun %4’ünü ayıran şirketin son 10 yıldaki
ArGe harcaması toplamı ₺271 Milyon’a ulaştı.
Şirket, ayrıca ArGe Merkezi’ndeki test imkanlarını
tüm sektörün kullanımına sunuyor.

Otokar, geçtiğimiz günlerde de Türk Patent
Enstitüsü (TPE) tarafından düzenlenen Türk
Patent Ödülleri Töreni’nde ‘Patent Ligi 5’incisi’
olarak seçilmişti.

Türkiye’nin Araçları 
Otokar, Savunma Sanayi ürünleri ile

Savunma Sanayi stratejileri doğrultusunda
önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.
Ülke Savunma Sanayinin gelişimine büyük
önem veren Otokar, Türkiye’nin Savunma
Sanayindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere
tasarımı ve fikri mülkiyet hakları Otokar’a ait
araçlar üretiyor. Türkiye’nin Milli Ana Muharebe
Tankı ALTAY Projesi’nde de Ana Yüklenici olan
milli kara sistemleri üreticisi, 3/4 tondan 60 tona
kadar uzanan taktik tekerlekli ve paletli
araçlardan oluşan geniş ürün yelpazesi ve kule
sistemleriyle kullanıcı ihtiyaçları ile beklentilerine
uygun ürünler tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyor.

Türkiye’nin en köklü kara sistemleri firması
olan Otokar, bugün Sakarya’daki fabrikasında
2.000’in üzerindeki çalışanı ile faaliyet gösteriyor
ID
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MEMS Teknolojisine Sahip Ataletsel Ölçüm
Birimleri Giderek Artan Sayıda Platform için
Hassas Güdüm Sunuyor
Ufak dönüşlü ve lineer hızlanmaları ölçme kabiliyeti olan atalet teknolojisi; modern, hassas

seyrüsefer ve güdüm sistemlerinin bel kemiğini oluşturmaktadır.

UTC Aerospace Systems, askeri ve ticari
kullanıcılar için gelişmiş ataletsel sensörler
sunmaktadır. Şirketin şu anki geliştirme
faaliyetleri Mikro Elektro-Mekanik Sistemler
(MEMS) teknolojisine odaklanmış durumda.
MEMS cihazları; parmak ucundan daha ufak,
benzersiz, patentli, silikon titreşimli yapıya sahip
bir hız sensörü tasarımına dayandırılmaktadır.
Kontrol ve güç elektroniğiyle birlikte bu hız
sensörlerinden biri, tek eksenli bir cihaza
dönüşecek şekilde paketlenebilmektedir. Altı
eksende hareket edebilme kabiliyetine sahip
tam bir Ataletsel Ölçüm Birimi (IMU) sunmak
üzere üç MEMS ivme ölçeri ile birlikte üç sensör
monte edilebilmektedir.

UTC Aerospace Systems MEMS IMU
teknolojisi; tutarlı ve hassas bir ataletsel
seyrüsefer performansı, sağlamlık, düşük üretim
maliyetleri ve geleneksel ataletsel sistemlere
nispeten çok daha kısa bir üretim başlangıç
süresi sunmaktadır. Bu Birimler, ufak mühimmat
da dahil olmak üzere artan sayıda silah
platformunda kullanılabilmektedir. Şimdiden
dünya çapında 25.000’den fazla IMU teslimatı
yapılmış olup, insansız araçlar ve stabilize
platformlar dahil olmak üzere çok sayıda
pazarın bu teknolojiye yönelik ilgisi her geçen
gün artmaktadır. 

Şirketin önceden ürettiği MEMS IMU, MBDA
Seawolf Hava Savunma Füzesinde hizmete
giren ilk IMU idi. Yalnız dört inç küp boyuta
sahip olan şirketin ikinci nesil SiIMU02® birimi,
çeşitli uluslararası güdümlü roket ve bomba
uygulamaları için seçilmiştir. 23.000g’ye kadar

test edilmiş olan SiIMU02® ayrıca dünyanın tek
başarısı ispatlanmış ‘gun-hard’ MEMS IMU
çözümüdür. Bunun bir sonucu olarak Raytheon
ürünü Excalibur 155mm hassas güdümlü
mühimmat için seçilmiştir.

UTC Aerospace Systems ayrıca taktik serbest
ataletsel performans ve seyrüsefer hassasiyeti
sağlamak üzere ikinci nesil IMU’nin bir GPS
alıcısı ve modüler bir Kalman filtresi ile
birleştirildiği SiNAV02® MEMS INS/GPS birimini
de tedarik etmektedir.

Şirketin en son geliştirdiği MEMS ürünleri
daha da küçük ve hafiftir. Hacim olarak yalnız
bir inç küp olan MinIM® IMU, pek çok farklı

şekilde paketlenebilmektedir ve 30 gramdan
bile daha hafiftir. Kardeş ürünü olan MicroNav®
ise 85 gramdan hafiftir ve bir GPS ünitesi içerir.

Şirket son olarak taktik sınıf MEMS
kabiliyetine sahip TITAN™ IMU çözümünü
geliştirmiştir. İngiltere, Plymouth’taki bir tesiste
yürütülen üç yıllık bir geliştirme programının
sonucu olan teknoloji, günümüzün tipik Fiber
Optik Dönü Ölçeri (FOG) ile şirketin başarısı
kanıtlanmış Mikro Elektro-Mekanik Sistem
(MEMS) birimlerinin sahip olduğu kanıtlanmış
güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini
birleştirmektedir. Geleneksel FOG’nin yaklaşık
olarak üçte biri oranında bir kütleye sahip olan
TITAN’ın, UTC Aerospace Systems’in mevcut
atalet sensörlerine göre 10 kat daha iyi bir
performans sergilemesi beklenmektedir. TITAN
IMU ayrıca GPS girdisinin kesin olmadığı
durumlarda etkili bir performans sağlayarak GPS
yardımlı sistemlere bağlılığı da azaltabilmektedir.

TITAN; pazarda yaygın olan dayanıklı,
güvenilir ve maliyet etkin olmakla birlikte MEMS
cihazlarının FOG ve Halka Lazer Dönü Ölçer
(RLG)’lere nazaran daha düşük bir performans
sergilediği varsayımına meydan okur niteliktedir.

TITAN, şirketin yüksek başarısıyla kendisini
kanıtlamış olan SiIMU02® MEMS IMU’nin
geliştirilmiş bir versiyonudur. SilMU02’ye yönelik
olarak kur ve tak değiştirilebilirlik özelliği
sunabilmekte ya da münferit bir platformun özel
gereksinimlerini karşılamak üzere
paketlenebilmektedir  ID
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TEI Displays its Advanced Technology Engine

Parts at IDEF '15

Being one of the most prominent participants of IDEF for years, TEI has become one of the

most significant organizations occupying an important position in Turkish Aerospace Industry.

SINCE its foundation, TEI continues to grow
with its investments and activities on
part/module manufacturing, engine
mounting/test and maintenance/repair, engine
design and product development, which are
the three major business lines of TEI in aviation
engines, aiming the development and progress
of Turkish Defence and Aerospace Industry. 

With its advanced technology engine parts
and modules, TEI offers its services to world's
leading engine manufacturers such as GE
Aviation, Rolls Royce, and Snecma. 

Beginning production with 12 parts in
1985, TEI now produces more than 770 parts
for 39 different engine programs in the
production of parts and modules with its 30
years of experience.

The engine parts that are in production are
classified as follows: Rotating Parts (Shaft, seal
etc.), Modules (Power Turbine Module, Front
Bearing Structure Module, etc.), Factory-
Assembled Parts (Mixing Duct, Swirl Frame etc.),
Structural Parts (Intermediate Casing, HPT
Casing, Combustion Casing etc.) and Blisk and
Spool Production (Compressor Stage1 and
Stage5 Blisks, HPC Spool Shaft Stage 10-14 etc). 

Blisk and spool production technologies,
which have recently begun to be used in next
generation engines, are considered as
advanced technology practices for aviation
industry. TEI possess the capabilities of Source
of Inertia and High Speed Blade Milling, which
are advanced manufacturing technologies used
only by a few countries. 

With its resource of inertia technology, it

can manufacture spools from critical rotating
parts. 

“We perform blisk production, which
ensures the reduction of weight as well as fuel
consumption in next generation GEnx and LEAP
engines thanks to its five axis blade milling and
Electrochemical Processing technologies. In this
way, the performance and reliability of the
engine is improved and the endurance of the
aircraft is extended,” the company says. 

TEI has compliance certificates for 42 areas
in nondestructive evaluation and specific
transactions. And 29 of them are approved
under 8 different Nadcap special process group
whereas the rest are customer approved.

About 45% of TEI production are performed
in lean production cells. The primary goals of
lean production cells are high level of efficiency,
profitability and quality. One of the future
strategic goals of TEI is to increase to number
of its lean production cells and enhance
operational efficiency. 

Celebrating its 30th anniversary, TEI offers
advanced technology products such as blisks
and spools that it manufactures.

Those who are interested in seeing the
high capability and technology achieved by TEI,
who manufactures parts for aviation engines;
TEI stand will be available at Hall: 5 Stand No:
503  ID
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TEBER; Mk-81 ve Mk-82 Genel Maksat Bombalarına
vuruş kabiliyetlerinin artırılması amacıyla monte edilecek,
Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB) ve Küresel Konumlama Sistemi
(KKS) destekli, Lazer Arayıcı Başlık (LAB) içeren burun kısmı
ile güdüm bölümü, kontrol bölümü içeren kuyruk kısmı ve
gömlek kısmından oluşan bir hassas güdüm kitidir. Bu

kapsamda geliştirilen TEBER, IDEF ‘15 Fuarı’nda ilk kez
sergilenecektir.

TEBER Kiti Projesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve
Ortadoğu (Körfez Ülkeleri) ilgi göstermektedir.

TEBER entegre edilmiş mühimmatın sadece AÖB,
AÖB+KKS, AÖB+LAB ve AÖB+KKS+LAB ile atılma

modları bulunacaktır. Sadece AÖB ve AÖB+KKS ile atılma
modlarında mühimmat üzerinde LAB bulunmayabilecektir.
TEBER, LAB ve Kuyruk Kiti’nin taşınması ve depolanması için
özel taşıma sandıklarına da sahip olacaktır.

Yeni Nesil Lazer Güdümlü Kit ‘TEBER’

TORK, is an anti-torpedo-torpedo for destroying the
acoustic homing, wire guided, unguided and wake homing
torpedoes that are launched against surface ships. TORK
moves against the torpedo threat approaching to the surface
ship, it measures the distance to the threat and explodes at
the appropriate distance for destroying the threat or making it
inoperable.

The utilization of Soft-Kill and Hard-Kill methods
together provides the most effective defence against torpedo
threat for surface ships and submarines.

The surface ships that are defined as High
Value Unit (HVU) will perform their mission safely
anymore around the world with Aselsan’s TORK
Hard-Kill Torpedo Defence System, which is under
development indigenously and contains genuine
technologies in terms of hardware, software and
mechanics.

TORK enhances the torpedo countermeasure capability
of the surface ships, provides an effective solution against all
torpedo types, has a modern, indigenous and state-of-the-art

Combat Vessels  Now More Powerful Against Torpedo Threat with the
New Hard-Kill Torpedo ‘TORK’

MUHAREBE alanında zafere giden yolun, içinde
bulunduğumuz bilgi çağında bilgiye sahip olmaktan ve
düşmanın da bilgiye sahip olmasını engellemekten geçtiği
herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Bu sebeple
günümüzde ‘Elektronik Harp (EH)’ sistemlerine sahip olmak,
savaşta ve barışta bir ordunun etkinliğini artıran en önemli
çarpanlardan biri olarak görülmektedir. Hele bu sistemler
daha ‘uzak’ mesafelerden daha ‘hassas’ ve daha ‘etkin’
olmalarını sağlayan hava platformuna entegre iseler,
çarpanın değeri bir kat daha artmaktadır.

Türkiye’de EH alanında öncü kuruluş olan ve bugüne
kadar bu alanda çok çeşitli özgün sistemler sunan Aselsan;
CN235, C-160D Uçaklarındaki EH sistem kabiliyetlerini
geliştirerek daha farklı hava platformları ve yetenekleri de
kapsayacak şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu
kapsamda Aselsan, iş jeti sınıfı uçaklardan İHA’larına kadar
farklı hava platformlarında müşteri ihtiyaçları doğrultusunda

konfigüre edilebilen ve aşağıdaki alt sistemleri/sensörleri
içeren esnek çözümler üretebilmektedir:
l Radar Elektronik Destek (ED)
l Radar Elektronik Taarruz (ET)
l Haberleşme Elektronik Destek
l Haberleşme Elektronik Taarruz
l Elektronik Harp Kendini Koruma
l Sentetik Açıklıklı Radar (SAR)
l Elektro-Optik ve Kızılötesi (EO/IR) Kamera

IDEF ‘15 Fuarı’nda iş jeti platformuna entegre Uzaktan
ED/ET Sistemi (Stand-off Jammer) çözümü ile Çok
Fonksiyonlu İstihbarat Uçağı çözümlerini Fuar katılımcılarının
dikkatine sunan Aselsan, yakın dönemde gerek yurt içinde,
gerekse yurt dışında ‘Hava Platformunda Elektronik Harp
Sistemleri’ alanında çok önemli projelere ve başarılara imza
atmayı planlamaktadır.

Aselsan Özel Görev Uçağı Çözümlerini IDEF’te Sergiliyor!

design, can be adapted to submarines thanks to its modular
design and can be integrated to the soft-kill torpedo
countermeasure systems.
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The Rocket and Missile 

System House of Turkey

Established in 1988 by the Defence Industry Executive Committee to become “a leading

cooperation in the country for rockets and missiles,” Roketsan is now a key player in Turkey’s

thriving defence industry.

SINCE its establishment, Roketsan has
improved its infrastructure and extended its
product range from under seas to the depths of
space. With the experience gained from
national and international programs, Roketsan
developed indigenous missile systems.

As well as being a key supplier to the
Turkish Armed Forces, Roketsan also
participates in NATO programs and supplies its
products to various friendly countries around
the world. 

Known as the rocket and missile system
house of Turkey, Roketsan, has become a
global player in the field of missiles and rockets
after 26 years of expertise in developing state-
of-art technology and employing around 1.900
highly skilled personnel.

An extensive industrial structure was
formed by means of project agreements for the
development of original missile systems to
extend the market share. CİRİT 2.75” Laser
Guided Missile, UMTAS Long Range Antitank
Missile, OMTAS Medium Range Antitank Missile
and HİSAR Air Defense Missile Systems which
were originated and supported by the Under
Secretariat of Defense Industries (SSM) are
some of them. 

CİRİT was delivered to the Turkish Armed
Forces in 2012 and is in series production for
the Turkish Army's attack helicopters. Roketsan
is also supplying the CİRİT system to some
export customers. 

UMTAS Air-to-Surface Long Range Missile,
the official anti-tank system of the T–129, is
now in production. It is an advanced
technology anti–tank missile system, which has
very effective against armoured threats in the

field. 
Roketsan is Raytheon's first major trans-

Atlantic supplier. Roketsan has been awarded
with the Supplier Excellence Award for four
successive years, in 2010, 2011, 2012 and
2013 from a field of five thousand suppliers.
Roketsan was also awarded with Patriot
Preferred Supplier Award and Go Global Awards
for the program. 

Roketsan is strategically located to support
11 countries in Europe, the Middle East and
Asia that have chosen PATRIOT as a key
component of their air and missile defense
programs. Roketsan and Raytheon’s Integrated
Defense Systems signed a new contract for the
production of Patriot Control Section Assemblies
in 2014. The scope of the agreement includes
the production of control units for Patriot’s GEM-
T Air Defence Missile, which will be
manufactured by Roketsan.

The Stand-Off Missile (SOM) serial
production contract was awarded to Roketsan
by the Turkish Ministry of National Defence at
mid-2013. Roketsan is responsible for serial
production and international marketing of SOM.
Defense Industry Executive Committee has
tasked Roketsan for modification of F-35
internal carriage variant of SOM missile named
“SOM-J”.

In 2014, Roketsan and Lockheed Martin
(Missiles and Fire Control) signed an agreement
to collaborate on the SOM-J, a new generation
of air-to-surface Stand-Off Cruise Missile for the
F-35 aircraft. Together both companies will
jointly develop, produce, market, sell and
support SOM-J for internal carriage on F-35
aircraft, or external carriage on other aircraft. 

The F-16, F-35 and other newly developed
platforms are considered to generate significant
market for SOM. This is expected to generate
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global interest to SOM and accelerate marketing
activities around the world.

The establishment of the National Ballistic
Protection Center is unique in Turkey
considering its level of manufacturing, test and
personnel capabilities. While assigning this task
to Roketsan, the Under Secretariat for Defence
Industries (SSM) aimed the National Ballistic
Protection Center to coordinate all ballistic
protection studies in Turkey and to become a
center of excellence.

Roketsan has been appraised as CMMI/DEV
3 as a result of the CMMI appraisal activities
which started on September 22, 2014 and

completed on October 2, 2014. 
The CMMI/DEV (Capability Maturity Model®

Integration – for Development) compliance
activities, which started in 2010 according to
the strategic plan of Roketsan, are complete.
Thus, Roketsan has become the only defense
company in Turkey which achieved this goal for
all its design and development processes.

Firing Range Modernization (FRM) Project is
a turnkey project delivered under the FRM
contract signed by NATO Support Agency (NSPA)
and Roketsan. The project was completed in 38
months. 

The Modernized Firing Range is equipped
with test equipment capable of data
measurement, recording and tracking including
Multi Sensor Platform, which is designed for the
first time in the world with Roketsan’s technical
coordination, long range radar systems, mobile
optical systems and other support equipment
that are capable of instantaneous data transfer.
Modernized Karapınar Firing Range is in a

competitive position considering its high tech
infrastructure compared to the other firing
ranges in the United States of America, The
United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain
and South Africa.

One of the main business of Roketsan is

the development and production of rocket
motor and warhead for different types of rocket
and missile systems. Roketsan not only
develops and produces rocket motor and
warhead for European and America, but also
develops and produces sub-systems for other
systems that are been exported to different
countries in Asia, Middle East and Far East
countries. 

Roketsan aims to grow continuously by
having a strong financial structure and
sustainable profitability, to gain a competing
power established upon innovation and
creativity by developing indigenous products
and advanced technologies, to conduct
effective foreign marketing activities, to be a
corporation where the best ones work and do
aim to work. With young and growing staff and
the dynamism, still of an entrepreneur,
Roketsan is ready to share its competencies
and infrastructure capabilities with its partners
in the world  ID
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ULUSLARARASI 20 Hava Kuvvetinin Lockheed
Martin’in Sniper Geliştirilmiş Hedefleme Podu (ATP)’nu
seçmiş olması dünya çapında tercih edilen bir sistem
olduğunu gözler önüne sermektedir. Çok uluslu F-15, F-
16, F-18, A-10, B-1 ve B-52 Uçaklarında operasyonel
olan Sniper ATP, hassas hedefleme ve geleneksel
olmayan istihbarat, gözetleme ve keşif (NTISR) dahil
olmak üzere çeşitli görevlerde pilotlara ihtiyaç duydukları
hedefleme kabiliyetini sunmaktadır.

Tek, hafif bir podda yer alan bir elektro-optik
hedefleme sistemi olarak Sniper ATP, pilotlara yüksek
çözünürlüklü görüntüler ve taşıdıkları silahlar için gerekli
koordinat bilgilerini sunmaktadır. En yeni hassas
güdümlü silahlarla uyumluluğu ile Sniper ATP, havadan-
havaya ve havadan-karaya görevlerdeki birden fazla
hareketli ve sabit hedefin tespiti, tanımlanması ve
angajmanını başarılı bir şekilde desteklemektedir.

Uzun menzilli tespit ve teşhis ile kesintisiz stabilize
gözetleme gibi kabiliyetlerle Sniper ATP, uçak
mürettebatının jet gürültüsü menzilinin dışındaki
hedefleri bulup imha etmesini sağlamaktadır. Ayrıca,
sahip olduğu veri bağlantısı teknolojisi sayesinde, ileride
konuşlanmış kuvvetlerle haberleşme yapılabilmesine ve
hedefleme kararlarının süratle alınabilmesine imkan
tanımaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri
envanterindeki F/A-18E/F Super Hornet üzerinde
gerçekleştirilen son entegrasyon çalışmalarında da ortaya
konulduğu üzere, Sniper ATP’nin ortak donanım ve yazılım
konfigürasyonları podun tüm platformlarla hızlı
entegrasyonuna ve güncellenebilmesine imkan tanımaktadır.
Modüler tasarımı sayesinde teknolojik iyileştirmeler kolaylıkla
desteklenebilirken, kanıtlanmış idame programıyla da Sniper

ATP’nin ömür devri maliyetleri minimize edilmektedir.
İyileştirilmiş sensörler, gelişmiş işlemciler ve otomatik
NTISR modları dahil olmak üzere artırılmış kabiliyetler
yol haritası ile Sniper ATP, önümüzdeki yıllarda da
dünyanın her yerindeki Hava Kuvvetlerine görev-kritik
kabiliyetler sunmaya devam edecektir.

Sniper® Geliştirilmiş Hedefleme Podu

MTU will exhibit engines and complete drive
systems for land vehicles and ships for defense purposes
at the IDEF defense exhibition from 5 to 8 May in
Istanbul, 

One of the highlights is ‘Euro-PowerPack’ which will
power the prototypes of the future Turkish ‘ALTAY’ Main
Battle Tank. The heart of the latest version of the Euro-
PowerPack is the MTU MT883 diesel engine with
common rail injection and an output of 1,100kW. The
cooling and air filtration systems are integrated in the
PowerPack.

The outstanding superiority of this proven drive unit
in terms of compactness and power-to-weight ratio is
based on the high level of integration and a unique

compact design with component configuration. The Euro-
PowerPack was developed by MTU to power the future
generations of Main Battle Tanks. 

“At MTU, we are proud of creating value by offering our
business partners reliable customized solutions. Besides the
Series 4000 cylinder sleeve production in our Hadımköy
facilities since 2009, we have started production of Series
595 Engines in 2012 which are also used at Turkish National
Corvette ‘MILGEM (National Vessel)’. This production is an
important proof for the technology level that MTU Turkey
reached,” says Ekrem KURALOĞLU, Managing Director of
MTU Turkey. MTU is part of Rolls-Royce Power Systems within
the Land & Sea division of Rolls-Royce.

MTU will also be showcasing its model 8V 199
engine for the defence segment. Series 199 sets the
standard in its own particular class when it comes to
powering light and medium-heavy tracked and wheeled
vehicles. In addition, customers can also choose from a
range, which includes purely commercial engines,
engines adapted for defense applications and engines
specially developed for defense applications.

In the naval segment, MTU’s exhibits include the
ship automation system ´Callosum´ MC - Simulation for
CODAG function model as propulsion plant  Series 2000
engine and Series 4000 marine engine models. Beside
MTU engines, Rolls Royce will show a MT7 model
turbine.

MTU Engines To Power Major Turkish Projects MILGEM and ALTAY

Caption 1: Producing 4.320kW, MTU Series 595 diesel engine powering the
Turkish National Vessel Project ‘MILGEM’

Caption 2: Producing 1,100kW, the Euro-PowerPack with an MTU MT 833 diesel
engine is earmarked to power the prototypes of the Turkish ‘ALTAY’ Main Battle Tank.
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KAPLAN-20: NG AFV Unveiled at IDEF ‘15 

FNSS will present KAPLAN-20 NG-AFV, the latest member of its New Generation Armoured

Fighting Vehicles, designed to meet the tactical and technical requirements of the armed

forces of Turkey well as those of friendly and allied countries.

KAPLAN-20, the IPRs of which completely

belong to FNSS Defence Systems, is being

exhibited for the first time at the 12th

International Defence Industry Fair, IDEF '15.

The vehicles architecture contains

protection systems against mines, rocket

propelled grenades and kinetic energy threats.

In addition up to date electronic subsystems

are also integrated together with high

performance power pack, heavy-duty

suspension and tracks, which enables the

vehicle to carry heavy loads such as 105mm

gun systems.

KAPLAN-20 is a new generation armoured

fighting vehicle that has the ability to move

together with main battle tanks, has a 22-25

hp/tonne power-to-weight ratio, which takes

into account the weight of the communication

system and the automatic transmission. 

KAPLAN-20 has a low silhouette, and with

its twin 6 road wheeled tracks, has the ability

operate in hot/cold weather conditions at high

speed not only on asphalt and stabilised

highways, but also in soft soil, muddy and

rough terrains. The advanced suspension

system, tracks have been designed to reduce

vibration and increase road holding. Access to

the vehicle is gained through a personnel door

on the ramp or the hydraulic ramp located at

the rear of the vehicle. 

On the top, there is a wide hatch for

personnel and another hatch that has been

specifically designed to maximise the driver’s

field of view. The maintenance and repair of

the power pack are performed via the cabin

access hatch and hatches that are at the front

of the vehicle. The two fuel tanks are located at

the rear for balance and are fully-armoured and

isolated from the vehicle to ensure the security

of personnel.

KAPLAN-20 is one of the very few vehicles

that have amphibious characteristics. Thanks to

the two water propulsion systems located at

the rear of the vehicle, it can perform in deep

and water current rate. It can perform pivot

turns in the water and even move backwards.

In addition to this, it allows the driver to enter

the water without any preparation.

The hull of the vehicle is manufactured and

integrated using a ballistic welding technique.

The hull is water resistant together with the

hatches and lids are water-proofed via seals.

While the power pack cabin and the expanded

driver area are located in front of the vehicle,

the gunner and the commander areas are

located in the middle of the vehicle. The

personnel carrier version can carry 8 troops in

the rear, and the turreted version can carry 6

dismounts. 

Survivability systems such as, reduced

thermal signature, laser warning system and

sniper detection and CBRN protection systems

are also applied the vehicle.

There are also laser-protected glass

periscopes that allows the driver to see outside

with wide angle of view which provides, high

situational awareness. Integrated night vision

systems is standard in all variants.

The vehicles structural design enables to

improve complete family of vehicles consist of

different variants ID
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AIRBUS awarded TAI a work package deal on April 29,
2015 to manufacture another section of Airbus A320 Family
called Section 19.

Airbus and TAI relationship dates back from nearly 20
years with the manufacturing of Section 18 fuselage panels
for the A320 Family for which TAI is the single source supplier
since 2014. Since then, the relationship is continuously
expanding over the years based on the confidence built
between the two companies. 

Section 18 and Section 19 are significant portions of the
fuselage of Airbus A320 Family aircraft and TAI is assuming a

higher level of responsibility in supporting the ever growing
production of Airbus’ best seller aircraft.

The deal marks an important milestone for Airbus and
TAI with the first delivery of an A330 rudder, following a
contract signed two years ago. 

April 29, 2015 marks another important milestone for
Airbus and TAI with the first delivery of an A330 rudder,
following a contract signed two years ago. This component is
one of the critical control surface of A330 aircraft, which was
made of carbon fiber material. With the start of first delivery,
TAI is going to become single source supplier for this

impressive component for as long as A330 is manufactured.
“TAI’s workmanship quality, competitive prices and

timely delivery performance paved the way for enhancing our
relationship as well as growing our presence in the Turkish
industry with our modern aircraft family” said Klaus RICHTER,
Chief Procurement Officer Airbus Group and Airbus. “When we
look at the overall Airbus and TAI relationship, we also have
to underline the work TAI performs for the A400M and A350
XWB. Both programmes are on the serial ramp up phase and
deliveries are performed as per schedule,” he added.

“All of these activities demonstrate the fact that Airbus
and TAI relationship is beyond a simple supplier customer
relationship, it is rather a strategic partnership which carries
potential to grow even further” said Muharrem DÖRTKAŞLI,
President & CEO of TAI. 

Airbus Awards TAI with Production Contract for

A320 Family Section 19 Panels
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Kara Konuşlu Radar Aldatma (KORAL)
Sistemi Kabul Aşamasında

Keşif, gözetleme, tespit ve hassas vuruş yeteneğine sahip silahların

hedefe yönlendirilmesini sağlayan, bu işlevleri kötü hava koşullarında

dahi yerine getirebilen radar, 2’nci Dünya Savaşı’ndan bugüne modern

askeri gücün kritik sistemi olmuştur.

BU nedenle, radar sisteminin görevini
yapamaz veya radar sistemi tarafından üretilen
verinin kıymetlendirilemez hale getirilmesini
sağlayan Radar Elektronik Harp Sistemleri
günümüz modern muharebe ortamında en az
radar sistemine eş değer seviyede kritikliğe
sahiptir.

Radar Elektronik Harp alanında Aselsan
REHİS Sektör Başkanlığı tarafından geliştirilen
güncel ürünlerden biri de, halen kabul süreci
devam eden mobil Kara KOnuşlu Radar
ALdatma (KORAL) Sistemidir.

KORAL; her biri bir taktik askeri araca
entegre Radar Elektronik Destek (ED) ve Radar
Elektronik Taarruz (ET) sistemlerinden oluşmakta
olup, hedef frekans aralığına bağlı olarak sistem
konfigürasyonundaki araç sayısı değişkenlik
gösterebilmektedir.

KORAL Sistemi’nde görev; operatörlerin de
içinde yerleşik bulunduğu, NATO standartlarına
uygun ve nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC)
tehditlere karşı korumalı Operasyon Kontrol
Ünitesi’nden yönetilmektedir. Sistem şelteri
ergonomi standartları esas alınarak ve üç
operatörün görev yapacağı şekilde geliştirilmiştir.

KORAL Sistemi opsiyonel olarak Görev
Planlama ve Görev Analiz Yazılımı ile
sunulmaktadır. Görev Planlama Yazılımı ile görev
öncesinde görev bölgesine özel hazırlıklar ve
analizler yapılabilmektedir. Görev Analiz yazılımı
ile görev esnasında kaydedilen radar
sinyallerinin detaylı parametre analizlerinin
yapılması ve sistem kütüphanelerinin

güncellenmesi yeteneği sunulmaktadır.
KORAL ED Sistemi içerdiği çoklu almaç

mimarisi ile yüksek duyarlılık ve yüksek ölçüm
doğruluğu gereklerini sağlamakta, yoğun sinyal
ortamlarında etkin olarak görev yapabilmektedir.
KORAL ED Sistemi’nin geniş frekans ve açı
kapsaması sisteme yüksek hedef tespit olasılığı
sağlamaktadır.

KORAL ED Sistemi içerdiği modern ve milli
yön ve konum bulma algoritmaları ile yüksek
doğrulukla açı ve konum bulabilmekte, KORAL
ET Sistemi için hızlı ve yüksek doğruluklu veri
sağlamaktadır.

KORAL ET Sistemi güncel elektronik
taarruz tekniklerini
kullanarak hedef
radarların etki
sahalarını
azaltmakta,
yanlış veri
üretmesine
yol açarak
dost birliklerin
harekat
etkinliğini
artırmaktadır.

Tümleşik çok kanallı
almaç, teknik üreteç ve DRFM
alt yapısı kullanan sistem hızlı tepki süresi
sağlamaktadır. Bununla birlikte, KORAL ET
Sistemi faz dizili anten yapısı ile elektronik
hüzme yönlendirerek aynı anda çoklu radar
sistemlerine karşı kullanılabilmektedir.

KORAL Sistemi çevre koşulları ve
elekromanyetik uyumluluk gerekleri kapsamında
MIL-STD-810F ile MIL-STD-461E ve MIL-STD-
464A standartlarına göre doğrulanmıştır  ID

KORAL Operasyon Kontrol Ünitesi 

KORAL ET Sistemi

KORAL ED Sistemi



ALTAY, Otokar Ana Yüklenciliğinde milli imkanlarla
geliştirilmekte olan yeni (3+) nesil bir Ana Muharebe Tankı

(AMT)’dır. ALTAY Tankı’nın tasarımı, prototip üretimi ve
kalifikasyonu için ABD$500 Milyon’luk bir bütçesi olan Proje

Ocak 2009’da başlamıştır.

Türkiye’nin Yeni Nesil 
Özgün Ana Muharebe Tankı:

ALTAY
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PROJENİN sonunda tüm tasarım ve fikri mül-
kiyet haklarına Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip ola-
cağı ALTAY AMT, aynı zamanda Türkiye’nin yurt
dışına teknolojik bağımlılığını azaltacak olması açı-
sından da çok önemli bir teknolojik semboldür.
ALTAY ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün-
yanın en modern AMT’larından birine kavuşacak-
tır. ALTAY’ın tasarım, prototip üretim ve
kalifikasyonunun diğer Proje paydaşları ile uyum
içinde yönetilmesinden Savunma Sanayi Müste-
şarlığı (SSM)’na karşı tek sorumlu Ana Yüklenici
Otokar’dır.

Sistem Tasarım, Prototip Üretimi ve
Kalifikasyonu
ALTAY Tankı’nın özgün sistem tasarımı, alt sis-

temlerin tank üzerindeki arayüz çalışmaları ve en-
tegrasyonu Ana Yüklenici Otokar tarafından
gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında ön prototip-
lerin üretilmesi, mühendislik geliştirme/doğrulama
testlerine tabi tutulması ve Projenin son aşama-

sında nihai konfigürasyona sahip ALTAY Tankı
prototiplerinin üretilmesi ve bu prototiplerin
atışlı/atışsız testlerle kalifikasyonunun tamamla-
narak SSM’na teslim edilmesi de yine Otokar’ın
sorumluluğundadır. Otokar aynı zamanda, Proje
kapsamında gerçekleştirilen tüm alt sistem tasa-
rım, üretim ve entegrasyon faaliyetlerini de koor-
dine etmektedir.

ALTAY AMT; yüksek ateş gücü, yüksek hareket
kabiliyeti, üstün beka özellikleri ile, komuta kontrol
ve haberleşme, entegre lojistik destek ve ergo-
nomi bakımından incelendiğinde, modern muha-
rebe ortamının isterlerini azami ölçüde karşılayan,
üçüncü ve daha üst nesil tanklara göre ilave özel-
likleri ile her türlü muharebe ortamında kullanıla-

bilecek esneklikte ve ilgili görevlere adapte ola-
bilen optimize bir tank olarak geliştirilmektedir. En
son teknoloji ürünü alt sistemlere sahip olan
ALTAY Tankı’nın seri üretimine 2016’da başlan-
ması hedeflenmektedir.

ALTAY Tankı’nın Öne Çıkan Teknik
Özellikleri

Hareket Kabiliyeti 
1.500bg kapasiteli elektronik kontrollü dizel

güç grubu, çabuk değiştirilebilir padlı palet sistemi
ve zorlu arazi koşullarında yüksek hızla hareket
ederken Tank Şoförü ve diğer mürettebat ile alt

sistemlerin ihtiyaç duyabileceği düşük seviyeli tit-
reşim ve sarsıntı imkanı sağlayan bir süspansiyon
sisteminin kullanımı öne çıkmıştır. ALTAY AMT yu-
karıda sıralanan alt sistemlerin entegrasyonu ile
muharebe sahasında kendinden beklenen dik
engel aşma ve hendek geçme, meyil tırmanma
ve tank muharebe ağırlığında iken kısa hazırlık sü-
resi ile 4m’ye kadar derin sulardan geçme imkan
ve kabiliyetini kazanmıştır. ALTAY Tankı ayrıca,
özellikle tankın hareket sıasının artırılabilmesi için
ihtiyaç duyulabilecek yakıt tasarrufunu sağlayan
ve güç grubunun servis ömrünün daha uzun ol-
masını sağlayan, taktik açıdan da durgun muha-
rebelerde yardımcı güç grubu (APU) ile, ana güç
grubu çalışmadan birçok fonksiyonu yerine ge-
tirme yeteneğine sahip olacaktır.

Ateş Gücü
ALTAY Tankı’nda ana silah olarak, dünyada

mevcut tanklarda kullanılan en uzun menzile
sahip 120mm 55 kalibrelik namlu kullanılmıştır.
Yardımcı silah olarak ise hem Nişancı, hem de
Tank Komutanı tarafından kullanılabilen ana si-
lahla eş eksenli 7.62mm Makineli Tüfek, kule
üzerinde kuleden bağımsız 360° gece gündüz
görüş ve atış kabiliyetine sahip 7.62mm/12.7mm
Makineli Tüfek ve 40mm Otomatik Bombaatar
silah takılabilen hem Tank Komutanı, hem de Dol-
durucu tarafından kullanılma imkanı olan uzaktan

Su Altı Geçişi: 4 m

Derin Sulardan Geçiş: 2.2 m

Hazırlıksız Geçiş: 1.3 m

Sulardan Geçiş Konsepti
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komutalı silah sistemi (UKSS), gerektiğinde Doldu-
rucu tarafından dışarıdan kullanılma imkanı olan
7.62mm Makineli Tüfek takılabilen bir makineli
tüfek arayüzüne yer verilmiştir.

Tankta birinci derece görüş sistemi olarak;
hareketli hedefler dahil üstün bir ilk atımda vuruş
performansı sağlayan ve birbirinin yedeği niteli-
ğinde hem Nişancı, hem de Tank Komutanı tara-
fından kullanılabilen, Nişancı Görüş Periskobu ve
kuleden bağımsız olarak 360° dönebilen Tank
Komutanı Görüş Periskobu bulunmaktadır. Bu ci-
hazlar, üçüncü nesil tanklara göre daha kompakt,
ana silah etkili menzili ile doğru orantılı olarak
yüksek hedef tespit, teşhis ve tanıma kabiliyetleri
olan, entegre lazer mesafe ölçücü ve stadya-
metre ile mesafe ölçme kabiliyetine sahip yapı-
dadır.

ALTAY Tankı’nda, gündüz ve gece, duran ve

hareketli tanktan, duran ve hareketli hedefe nişan
alma ve atış imkanı sağlayarak etkili ilk atımda
vuruş kabiliyeti sunan Tank Atış Kontrol Sistemi
(TAKS) mevcuttur.

TAKS, Komutan ve Nişancının kullanımında,
birbirinin yerini alabilen iki bağımsız periskop sis-

• Gündüz ilave görüş imkanı sağlayan TV
görüntüleme (nişancı için ayrıca optik
görüntü)

• Lazer ile hedef mesafesi ölçme
• Nişan hattı yönlendirmesi ve

stabilizasyonu
• Ateş hattı (namlu/kule) yönlendirilmesi

ve stabilizasyonu
• Otomatik hedef takibi
• Balistik hesaplama
• Tank konumu ve yönelimini belirleme
• Atış kontrolü ile ilgili her türlü bilginin

görüntülendiği fonksiyonel semboloji

Tankta ayrıca uzaktan kumandalı silah sis-
temi ile birlikte kullanılan ve atış kontrol sistemi
ile entegre çalışabilen görüş cihazlarına da yer
verilmiştir. Bu sayede çok kısa sürede birden çok
hedefin gözetlenmesine ve farklı cinsteki hedef-
lerin ateş altına alınmasına imkan sağlayan bir ta-
sarım çözümü sunulmuştur.

Beka
ALTAY Tankı’nda, her türlü tehdide karşı tankı

korumak üzere tasarlanan modüler kompozit/re-
aktif zırhlar ağırlık ve etkili koruma disiplinleri op-

Nişancı
Periskopu

Komutan Takat
Tutamağı

Nişancı Takat
Tutamağı

Komutan
Kontrol ve

Görüntüleme
Birimi

Nişancı Kontrol ve
Görüntüleme Birimi

Meteorolojik
Anten

Periskop
Elektronik 

Kontrol Birimleri

Doldurucu Kontrol Paneli

Komutan
Periskopu

Algılayıcı Arayüz Birimi 

Namlu Referans 
Kolimatörü

Atış Kontrol Sistemi 

temine sahiptir. Gerek Komutan gerekse Nişancı,
tüm Atış Kontrol Sistemi fonksiyonlarından yarar-
lanmaktadır.

Bu fonksiyonlar aşağıda belirtilmiştir:
• Gece görüş imkanı sağlayan termal

görüntüleme ve görüntü işleme
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timize edilerek kullanılmıştır. Öte yandan, muha-
rebe sahasında tank için bir tehdit niteliğinde olan
Nükleer ve Kimyasal ajanları algılayan, mürette-
bata zararlı seviyeye gelmeden ikaz eden, gerek-
tiğinde iç basınçlı sistemi ile personele olabilecek
etkileri en aza indirgeyen bir sistem çözümü uy-
gulanmıştır.

Beka unsurlarından bir diğeri Muharebe Sa-
hası Tanıma Tanıtma Sistemi (MSTTS)’dir. Bu sis-
tem muharebe sahasında dost kuvvetlerin doğru
bir şekilde tanımlanarak dost ateşi sonucunda
meydana gelebilecek kayıpların azaltılmasını, mu-
harebe etkinliğinin artırılmasını veya muhafazasını
sağlamaktadır. Muharebe Sahası Tanıma Tanıtma
Sistemi, kara hedeflerini sorgulayan ve gelen dost
sorgulamaları cevaplayan birleşik bir sistemdir.

Ayrıca, Lazer İkaz Sistemi, ALTAY Tankı’nın
üzerine yönlendirilmiş olan lazer tehditlerini kısa
tepki süresi içinde ve yüksek hassasiyetle algılayıp
tespit ve teşhis etmektedir. Lazer İkaz Sistemin-
den tehdit bilgisini alan Tank Atış Kontrol Sistemi,
lazer tehdidine cevap vermek üzere, Komutan
veya Nişancının komutunu beklemeden lazer
tehdidinin geldiği yöne otomatik olarak ana silahı
yönlendirebilmektedir. Aynı zamanda, Uzaktan
Komutalı Silah Sistemi (UKSS), Komutan veya Dol-
durucunun komutunu beklemeden lazer tehdidi-
nin geldiği yöne otomatik olarak yönlenme
yeteneğine sahiptir.

mürettebat bölmesinde oluşabilecek yangın ve
infilakların algılanması amacıyla optik dedektörler
kullanılmaktadır. Güç grubu ve yardımcı güç
grubu bölmelerinde ise yangın algılayıcı eleman
olarak termal algılayıcı tel bulunmaktadır.

Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi
Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi (TKKBS),

Komuta Kontrol ve Haberleşme kapsamında; mu-
harebe sahasının tam ve yeterli taktik-lojistik
durum bilgisinin, tarih ve zaman bilgisinin, emir,
mesaj ve alarmların tek tank seviyesinden tabur
görev kuvveti seviyesine kadar tüm muharebe
unsurlarının kullanımına uygun olarak üretilmesi,
işlenmesi, değerlendirilmesi ve dağıtılması sağ-
lanmaktadır.

ALTAY Tankı’nda Komuta Kontrol Sistemi’nin
ihtiyaç duyduğu haberleşme alt yapısına da
imkan sağlayan, yazılım tabanlı (milli) telsiz mi-
marisi özelliği olan Çok Bantlı Sayısal Müşterek
Telsizin kullanımı öngörülmüştür. Sistemin kulla-
nılması ile ALTAY Tankı’na muharebe sahasında
kriptolu ses ve veri haberleşmesi yapma imkanı
sağlanmış olacaktır.

Görev, dost ve düşman unsurlar, arazi ve çev-
resel şartlar ile ilgili bilgiler muharebe alanının 3-

Boyutlu (3D) bilgisine sahip sayısal haritalar
üzerinde güncelleştirilerek gösterilmektedir. TKKBS
ile araç içi ve araçlararası bilgi aktarımı yapılabil-
mektedir. Ayrıca sistem, cari durum taktik resmi
ile ilgili plan, emir, görev planı, vb. hazırlama iş-
lemlerinin yapılmasını ve bu bilgilere göre oluş-
turulan rapor ve mesajların ilgili unsurlara
gönderilmesini sağlar. Bu işlevleri yerine getirirken,
ADOP-2000 ve MSYS Taktik Saha Komuta Kontrol
Sistemleri ile uyumlu çalışmaktadır.

Araç Kontrol Sistemi 
ALTAY Tankı’nın yenilikçi bir yaklaşımla tasar-

lanan, özgün ve milli yazılım alt yapısı ile geliş-
melere açık olan Araç Kontrol Sistemi, tankta

Güç Grubu Yerleşimi U Tipi Yerleşim

Motor MTU MT883 Ka-501 CR
Motor Azami Gücü 1100kW (1.496 bg) @ 2700 d/d

Silindir Sayısı/Yerleşimi 12/V90°
Motor Hacmi 27,35 litre
Transmisyon RENK HSWL 295TM

Vites Sayısı 5 ileri-3 geri
Direksiyonlanma Hidrostatik-Hidrodinamik

Güç Grubu Özellikleri

Tank Komutan
Görüntüleme Ünitesi

Klavye ve İşaretleyici

Doldurucu Görüntüleme Ünitesi

Komuta Kontrol Bilgisayarı

Şoför 
Görüntüleme Ünitesi

Nişancı Görüntüleme Ünitesi

Komuta Kontrol Bilgi Sistemi

Yukarıdaki hususlara ilave olarak, 360° yakın
mesafe gözetleme sistemi ile özellikle meskun
mahalde ve tankın durağan kullanıldığı durum-
larda, tanka yaklaşabilecek tehdit unsurlarının
tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi
sağlanmış ve tanka daha güvenli bir harekat or-
tamı elde edilmiştir. Ayrıca diğer önemli bir beka
unsuru olan Yangın Söndürme ve İnfilak Bas-
tırma Sistemi, mürettebat bölmesinde yangın
söndürme ve infilak bastırma, güç grubu ile yar-
dımcı güç grubu bölmelerinde ise yangın sön-
dürme kabiliyetine sahiptir. Bu sistem; hem
mürettebat, hem de güç grubu bölmelerinde ay-
rıca yardımcı güç grubunun bulunduğu palet
üstü avadanlık bölmesinde iki kez otomatik yan-
gın söndürme kapasitesine sahiptir. Sistemde,
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bulunan diğer alt sistemlerle veri alışverişi yaparak
tankın bütününü kontrol ve takip eden bir sistem-
dir.

Araç Kontrol Sistemi; sahip olduğu kule ve
gövde güç dağıtım birimleri, güç grubu arayüz
birimi, uzak terminal birimleri ve çeşitli sensörler
ile tankın tamamında güç dağıtım, yönetim, iz-
leme ve koruma sağlamaktadır. Sistemin sahip
olduğu güç yönetim mimarisi, harici birimler arası
analog ve sayısal veri iletişimini sağlayan sistem
adaptasyon mimarisi, tanktaki tüm sistemlerin
güç beslemesini oluşturan güç dağıtım ve yazı-

lım mimarisi tamamen özgün bir tasarımdır. Ya-
zılım mimarisi esnek olduğu için çok az değişiklik
ile sisteme yeni donanımlar adapte edilebilmek-
tedir.

Ergonomi
ALTAY Tankı’nda Tank Komutanı, Nişancı, Sü-

rücü ve Doldurucu olmak üzere dört mürettebat
görev yapmaktadır. Mürettebatın en verimli şe-
kilde görev yapabilmesini sağlamak amacıyla ta-
sarımın ilk gününden itibaren ALTAY’da bulunan
tüm insan makine arayüzleri kullanıcı dostu (user

friendly) sistemler olarak tasarlanmıştır. Özellikle
günümüzde kullanılan son teknoloji tuş takımı,
gösterge şekli, mesaj ve bilgi ekranları, tanka
uygun hale getirilerek; otomatik, birbiri ile hızlı
haberleşen, kullanıcıyı yormayan çözümler ha-
zırlanmıştır. Yazılımı milli olarak geliştirilen araç
elektroniği ile tank sürücüsüne sağlanan bütün-
leşik gösterge paneli sayesinde araca ait tüm
gösterge ve kumandalar bir panel üzerinde top-
lanarak her türlü güncelleme ve tasarım değişik-
liğine açık bir sistem tasarlanmıştır.

Yeni nesil tüm zırhlı araçların araç elektroniği
ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikte Otokar tara-
fından geliştirilmiş olan ‘Araç Kontrol Sistemi’,
sahip olduğu video ve veri arayüzleri sayesinde
çeşitli kamera ve çevre birimlerinin kolay ve hızlı
bir şekilde entegrasyonuna imkan sağlamaktadır.
Sistemin kullanıcı arayüzleri sayesinde, araç ve
çevre ile ilgili durumlar anında mürettebata bildi-
rilmekte ve mürettebatın sistemleri entegre bir şe-
kilde kontrol etmesi sağlanmaktadır. Araç Kontrol
Sistemi birimlerinin donanım ve yazılımlarının ta-
mamı Otokar’ın kendi mühendislik imkanlarıyla ta-
sarlanmış olup, gelişen teknolojiye uyum
sağlayacak şekilde değişikliklere açık bir mimari
yapı kurulmuştur. Ayrıca dışa bağımlılık olmadığın-
dan, farklı müşteri isteklerine hızlı bir şekilde uyar-
lanma imkanı da elde edilmiştir.

Bunlara ilaveten, tankta mürettebat görevle-
rinin yapılmasını kolaylaştıran ergonomik, kol, dir-
sek ve göğüs destekleri ile tutunma çubuğu ve
ayak destekleri gibi ilave hususlara da yer veril-
miştir.

ALTAY Tankı Teknik Özellikleri:
• Dört Mürettebat
• Elle Doldurma
• 120mm 55 Kalibre Yivsiz Setsiz Ana

Silah
• Lazer Güdümlü Füze Atma Kabiliyeti
• Yeni Nesil Atış Kontrol Sistemi

Kule Elektronik 
Kontrol Birimi

Uzak Terminal Birimi 3

Uzak Terminal Birimi 2

Uzak Terminal Birimi 1

Gövde Elektronik Kontrol
Birimi

Şoför Bütünleşik
Gösterge Paneli

Güç Grubu 
Arayüz Birimi

Kule Güç 
Dağıtım Birimi

Yön Eğim
Konum Sensörü

Komutan Kontrol Paneli

Gövde Güç 
Dağıtım Birimi

Araç Kontrol Sistemi
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• Elektrikli Top Kule Takat Sistemi
• Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi

(12.7mm/7.62mm MT/40mm
Bombaatar)

• Kule Makineli Tüfeği (7.62mm)
• Nişancı Yardımcı Görüş Sistemi
• Yeni Nesil 1.500bg Güç Grubu
• Yardımcı Güç Grubu
• Modüler Kompozit/Reaktif Zırh
• Lazer İkaz Sistemi
• Muharebe Sahası Tanıma Tanıtma

Sistemi
• Nükleer ve Kimyasal Tehdit Algılama

Sistemi
• Yaşam Destek Sistemi
• Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma

Sistemi
• 360° Durumsal Farkındalık Sistemi
• Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi
• Şoför Bütünleşik Gösterge Paneli
• Şoför Ön ve Arka Gündüz/Termal

Kameralar
• 4m Derin Sulardan Geçiş Kabiliyeti

Sonuç olarak; günümüzde AMT’larının kara
sistemleri arasında en karmaşık platformlar ol-
duğu düşünüldüğünde, dünyada sadece birkaç
ülkenin AMT tasarım ve üretim yeteneğine sahip
olması kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Öncelikle
Türkiye’nin bu yeteneğe sahip olması ve Sa-
vunma Sanayinde söz sahibi ülkeler arasında yer
alması bakımından büyük önem arz etmektedir.
Bu Proje ile, başta tankın tasarımı, geliştirilmesi,
test edilmesi ve entegrasyon yeteneğinin kaza-
nılması olmak üzere, modern atış kontrol sistemi
ve kompozit zırh geliştirme gibi yüksek teknoloji
ve kabiliyetlerin yurt içinden sağlanması Türk Sa-
vunma Sanayi adına çok önemli bir adımdır.

Otokar açısından bakıldığında, Proje’nin Ana
Yüklenicisi olarak Otokar’ın mevcut tasarım yete-
nekleri, en karmaşık kara platformlarının tasarım
ve sistem entegrasyonunu yapabilecek şekilde
genişlemektedir. Proje’nin tamamlanmasını takip
eden süreçte, bu tasarım ve entegrasyon yetene-
ğinin etkin şekilde kullanımı ve daha birçok yeni
projede hizmet vermesi için şimdiden gerekli
planlama yapılmaktadır.

Özellikle 2’nci Dünya Savaşı’ndan beri yapılan
savaşların ana unsurlarından olan AMT; son 20-
30 yılda geliştirilen füzelere, yüksek manevra ka-
biliyetine sahip taarruz helikopterlerine, siber
silahlara rağmen halen modern orduların vazge-
çilmez unsurlarındandır. Her ne kadar otoriteler
gelişen teknolojiler nedeniyle tankların dünya or-
dularındaki yerini ve önemini göreceli olarak kay-
bettiğini iddia etse de, AMT’larının Türk ve dünya
Ordularındaki yerini gelecekte de koruması bek-
leniyor. 2017’de ilk milli tanklarımız Türk Kara Kuv-
vetlerindeki yerlerini almaya başladığında Türkiye,
hem tüm tasarım ve fikri mülkiyet haklarına sahip
olacağı modern bir tanka kavuşacak, hem de yurt
dışına teknolojik bağımlılığın azaltılması konu-
sunda dev bir adım atmış olacak.

Bu Proje sayesinde başta Otokar olmak üzere,
yerli Savunma Sanayi şirketlerinde, paletli platform
ve alt sistem tasarımında en yeni teknolojilerin kul-
lanım ve entegrasyonunu bilen yetişmiş bir insan
gücü ve alt yapı Türk Savunma Sanayi’ne kazan-
dırılmış olacak. Böylece geleceğin muharebe sa-
hasında kullanılacak zırhlı araçların tasarımı da
rahatlıkla yurt içinde gerçekleştirilebilecek.

Projede Mevcut Durum
Projede birinci aşama olan Kavramsal Tasarım

Aşaması 2010 içinde tamamlanmıştır. İkinci aşama
olan Detaylı Tasarım Aşaması’nda üretilen Hareket
Kabiliyeti Ön Prototipi (MTR) ile 4.000km dayanıklılık
testleri başarıyla tamamlanmıştır. Yine bu aşamada
üretilen Atış Testi Ön Prototipi (FTR) ile Şereflikoç-
hisar Atış Alanı’nda 600’ün üzerinde atış yapılmış
ve oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır.

Detaylı Tasarım Aşaması 13 Mayıs 2013’te
SSM tarafından onaylanmıştır. Mevcut durum iti-
barıyla son aşama olan, Aşama III Prototip Geliş-
tirme ve Kalifikasyon Aşaması faaliyetleri hızla
devam etmektedir. Bu aşama içerisinde üretimi
planlanmış olan PV1 ve PV2 prototiplerinin üre-
timleri tamamlanmış olup, bu tanklar Sistem Ka-
lifikasyon ve Kabul Testlerine hazır hale getirilmiş
ve Nisan 2015 içerisinde Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı ve SSM Kabul Heyetleri ile birlikte Sistem
Kalifikasyon ve Kabul Testleri’ne başlanmıştır  ID
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ÜSTÜN hareket kabiliyetine, yüksek
balistik ve mayın korumaya, modern ve
esnek elektronik mimarisine sahip olan araç
Silah Taşıyıcıdan, Personel Taşıyıcıya kadar
pek çok göreve uygun. Fuarda sergilenen ve
amfibik bir platform olan Silah Taşıyıcı
Konfigürasyonu, Uzaktan Kumandalı MIZRAK-
O/KORNET Kule Sistemi ve 7.62mm Eş Eksenli
Makineli Tüfek ile donatıldı. Beş personelin
yanısıra 10 MIZRAK-O/KORNET Füzesi
taşıyabilen aracın Personel Taşıyıcı
konfigürasyonu ise 8+2 personel taşıyabiliyor
ve 7.62/12.7mm Stabilize Uzaktan Komutalı
Silah Sistemi (UKSS) ile donatılabiliyor. İsteğe
göre, farklı görevler için farklı
konfigürasyonlara sahip olabilecek modüler
bir platform olan TULPAR-S, IDEF ‘15’te Otokar
tasarımı ÜÇOK UKSS ile sergileniyor.

İsmini Manas Destanı’ndaki savaşçıları
koruyan efsanevi kanatlı attan alan TULPAR-S;
balistik koruma, yapısal tasarım, elektronik alt
yapı ve düşük silüet gibi teknik ve taktik
özelliklere sahip. Geniş iç hacmi, yüksek
taşıma kapasitesi ve esnek mimarisi
sayesinde Araç, gelecekte de ortaya
çıkabilecek zırh ve görev donanımı
ihtiyaçlarına cevap vermeye hazır. 360bg
kapasiteli bir motora sahip olan TULPAR-S,
üstün hareket kabiliyeti, ateş gücü ve beka
kabiliyetleri ile dikkat çekiyor.

Otokar, TULPAR-S’in yanı sıra Fuarda
Paletli Zırhlı Ailesinin ilk üyesi olan TULPAR’ı
da sergiliyor. TULPAR, 32-42 ton arası
muharebe ağırlığına uygun farklı güç grubu
ve aktarma organları sunuyor ve gelecek için
genişlemeye açık esnek elektronik bir

mimariye sahip. Muharebe alanında, en sert
iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında
tank ile beraber yer alacak şekilde tasarlanan
araç, tehditlere göre yapılandırılabilen ve
ölçeklendirilebilen modüler zırh teknolojisi ile
modüler zırh yapısına ve sınıfının en üstün
balistik ve mayın korumasına sahip. Tam bir
piyade mangasını taşıma kapasitesine sahip
olan TULPAR’a Aktif Koruma Sistemleri de
entegre edilebiliyor. Süspansiyon, hız azaltan,
palet gergi gibi şasi alt sistemleri de Otokar
tarafından tasarlanan Araç, kullanıcıya düşük
ömür boyu destek maliyetleri sağlıyor.
TULPAR, aynı gövde yapısında; Zırhlı
Muharebe Aracı, Zırhlı Personel Taşıyıcı, Silah
Taşıyıcı Araç, Keşif Aracı ve Ambulans gibi
farklı görevlere cevap veriyor. 2013’te ilk
prototipi sergilenen TULPAR, hareket kabiliyeti
testlerini ve dayanıklılık testlerini başarı ile
sürdürüyor. TULPAR, Fuarda Otokar tasarımı
MIZRAK-30 orta kalibre Uzaktan Komutalı
Kule Sistemi ile sergileniyor ID

Otokar’ın Yeni Paletli Zırhlı Aracı TULPAR-S

OTOKAR, 21’inci Yüzyılın gereksinimleri doğrultusunda geliştirdiği Paletli Zırhlı Araç Ailesini yeni

TULPAR-S ile genişletiyor. Otokar’ın yeni nesil Hafif Paletli Zırhlı Araç Ailesinin yeni kompakt

üyesi TULPAR-S, modern savaş sahasının gereklerine sahip bir araç olarak tasarlanmıştır. 
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TÜRKİYE’nin 2023 vizyonu çerçevesinde en önemli
hedeflerinden biri de Bölgesel Yolcu Uçağı’nın
geliştirilmesidir. Bölgesel Yolcu Uçağı’nda kullanılacak
ekipmanın yerli olarak geliştirilebilmesi için Havelsan; Barış
Kartalı, Meltem ve Açık Semalar Gözlem Uçağı gibi askeri
havacılık projelerinden edindiği büyük deneyimi, sivil
havacılık alanına aktarma yönünde bir vizyon belirlemiştir.

Şirket bu vizyon çerçevesinde, hava araçlarının ve
komponentlerinin bakım, onarım, modifikasyon ve tasarım
hizmetlerinde ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan

Türk Hava Yolları Teknik (THY Teknik) ile 2012’de imzalanan
Stratejik İşbirliği Anlaşması ile güç birliği yapmıştır. Anlaşma
çerçevesinde Uçak İçi Eğlence Sistemleri (In-Flight
Entertainment Systems/IFE) ve Uçak Durum İzleme (Aircraft
Health Monitoring/AHM) Projeleri başlatılmıştır. İlgili
projelerden kazanılacak sivil havacılıkta ürün geliştirme ve
sertifikasyon deneyimi ile IFE ve AHM Sistemlerinin ve
ekipmanının yerli imkanlarla üretilmesi hedeflenmektedir.
İlgili sistemler sadece Yerli Bölgesel Yolcu Uçağı’nda değil;
Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier gibi dünyanın önde
gelen ticari uçak üreticilerinin platformlarında da
kullanılabilecektir.

İlk Yerli Üretim Kabin İçi Eğlence Sistemi:
SKYFE
HAVAYOLU firmalarının yakıttan sonra en fazla

yatırım yaptıkları alan Kabin İçi Eğlence (In-Flight
Entertainment/IFE) Sistemleridir. İlgili sistemlerin Türkiye’de
geliştirilmesi milli servetimizin yabancı ülkelere
harcanmasının da önüne geçecektir.

‘SKYFE’, havayollarının IFE ihtiyaçlarını karşılamak
üzere Kablosuz (Wireless SKYFE) ve Koltuk Arkası Ekranlı
(Seat Back SKYFE) Eğlence Sistemleri ürün portföyünden
oluşmaktadır.

Türkiye’de geliştirilen ilk yerli IFE Sistemi olan Wireless
SKYFE, yolcuların kişisel elektronik cihazlarına (tabletler,

dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar) IOS, Android ve web
uygulamaları üzerinden kablosuz ağ bağlantısı (Wi-Fi)
aracılığıyla hizmet vermektedir. 30 Haziran 2014’te
Sertifikasyon (Supplemental Type Certificate/STC) başvurusu
yapılan sistemin 2015 ilk yarısı içinde sertifikasyon onayının
alınması beklenmektedir. İlk prototip ürünün sertifikasyon
onayının alınması akabinde yerli havayolları başta olmak
üzere tüm dünyaya hizmet vermek adına seri üretim
safhasına geçilecektir.

Koltuk Arkası Ekranlı Eğlence sistemi olan Seat Back
SKYFE ürününün ise geliştirilmesi devam etmektedir. Bu
ürünün 2015 sonuna doğru ilk kurulum ve sertifikasyon
testlerinin yapılması hedeflenmektedir.

‘SKYFE’ IFE ürünleri, THY Teknik ve Havelsan’ın sivil
havacılık sektöründe de yükselen yerli katkısının başarılı
örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Wireless SKYFE

Seat-Back SKYFE

FNSS, one of the leading land combat systems manufacturers of Turkey, will exhibit its
existing and new products which will start a new era for Armoured Combat Vehicles at IDEF ‘15. 

The company will display first time its 6x6 CBRN vehicle, SABER 25mm One Manned New
Generation Stabilized Turret and 8x8 WAV, which is designed and manufactured for Malaysian
Armed Forces and represents the largest defence export contract of Turkish Defence Industry.

In addition to the new vehicles, FNSS will also display PARS 8x8 Wheeled Armoured
Combat Vehicle, PARS 6x6 Surveillance Vehicle, Amphibious Assault Bridge Vehicle (AAAB),
Armoured Amphibious Combat Earthmover (AACE), ACV19 120mm Tracked Mortar Vehicle and
ACV15 Armoured Combat Vehicle during the exhibition.

FNSS welcomes all visitors to its stand at Hall 7, No: 710.

A New Era for Armoured Combat Vehicles Begins

SAVUNMA Sanayi’nin öncü kuruluşlarından Makina
ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), öncelikle Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
devam ettirdiği faaliyetlerini, uluslararası platformda
ülkemizi bir adım daha öne çıkaracak yeni bir girişimle daha
güçlü ve daha etkin bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

MKEK, 15’inci Yüzyıla dayanan geçmişinden
hız alan tecrübesi, TSK’ne her zaman en iyisini
sunma gayretlerinin beraberinde getirdiği
teknolojik gelişim, ArGe ve inovasyon çalışmaları,
sadece yurt içinde değil aynı zamanda uluslararası
Savunma Sanayi pazarında marka değerini daha
üst seviyelere çıkaran kaliteli ve geniş ürün yelpazesi, üretim
alt yapı ve kapasitesi ve ülkesine hizmet etmeyi ilke edinmiş
tüm çalışanları ile sektörde önemli bir konumda yer
almaktadır.

Son yıllarda global marka değerini geliştirmeye çalışan

MKEK, bu hedefe ulaşma yolunda uluslararası işbirliğine
verdiği büyük önem doğrultusunda, iç ve dış Savunma Sanayi
pazarına yeni ve geliştirilmiş ürünler arz etmek amacıyla,
kendi yetenekleri ile dünyanın lider Savunma Sanayi
üreticilerinden biri olan Rheinmetall Defence Firmasının
yeteneklerini ortak bir İnovasyon Merkezi’nde bir araya

getirmek üzere bir Mutabakat Muhtırası (MoU) imzalıyor.
Silah, mühimmat ve zırhlı araç başta olmak üzere

Savunma Sanayi ürünleri ve hizmetleri konusunda çok çeşitli
ve başarılı çözümleri ile Sektördeki hemen herkesin ismine
aşina olduğu, üretim ve pazarlama konusunda sahip olduğu

deneyimi, bugüne kadar dünyanın dört bir köşesinde dahil
olduğu ortaklıklara da aynı şekilde yansıtmayı başaran
Rheinmetall Defence Firması ile temelleri atılan bu ortaklığın,
MKEK’nun ülke menfaatlerini en önde tutarak belirlediği
hedeflerine ulaşmasında etkin bir rol oynaması bekleniyor.

MKEK’nun, oluşturulacak bu ortaklık ile Savunma
Sanayi ihracatının artırılması hususunda 2023
hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve uluslararası
pazarlarda rekabet gücünün artırılması konularında
büyük bir aşama kaydetmesi öngörülmektedir.

MKEK-Rheinmetall Defence işbirliği ile
kurulacak yeni ArGe şirketinin Türk Savunma

Sanayi’ne başarılı hizmetlerde bulunması ve uluslararası
arenada adından söz ettirmesi hedeflenmektedir.

MoU imza seremonisi, IDEF ‘15 Fuarının ilk günü olan
5 Mayıs 2o15 günü saat 14.00’da MKEK’nun 805 No’lu
standında gerçekleştirilecektir.

MKEK, Rheinmetall Defence ile ArGe Şirketi Kuruyor!

Sivil Havacılık Alanı için Özgün Çözümler



5 MAYIS|MAY 2015

66

Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Aselsan arasında 8 Nisan’da imzalanan “TSK Çok Bantlı
Sayısal Müşterek Telsiz Projesi İkinci Tedarik Grubu Sözleşme Değişikliği”nin kutlama töreni
gerçekleştirildi.

SAVUNMA Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Nuri
DEMİRAĞ Konferans Salonu’ndaki törene
Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
DEMİR, Genelkurmay MEBS Başkanı Korgeneral
Musa AVSEVER Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü
Korgeneral (E) Orhan AKBAŞ, Aselsan Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Murat ŞEKER,
Genelkurmay MEBS Plan Koordinasyon Daire
Başkanı Tuğgeneral Mesut Bedri USTA, Kara
Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Teknik ve Proje
Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Erdal TORUN,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HvKK) MEBS
Başkanı Tuğgeneral Atilla YURTTAŞ, SSM MEBS
Daire Başkanı Süreyya YİĞİT, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı (DzKK) MEBS Daire Başkanı Albay
Mustafa DÜZGÜN ile çok sayıda askeri ve sivil
yetkili katıldı.

Bilgisayar Donanımlı Telsizler
Toplantıda ilk konuşmayı SSM MEBS

Daireden Proje Müdürü
Ahmet DİNÇ, bu Projenin
tüm Kuvvetler ve Özel
Kuvvetler ile Sahil
Güvenlik Komutanlığı
(SGK) tarafından
kullanıldığını, Proje
kararının 2006’da
alındığını, ilk sözleşmenin
2008’de imzalandığını

belirterek, daha önceki Proje kapsamında 1.604
teslimat öngörülmüşken mevcut sözleşme
değişikliği ile bu sayının 9.493’e çıktığına ve

Projenin bedelinin ABD$271 Milyon olduğuna
vurgu yaptı. DİNÇ, üretilen telsizleri anlatırken bu
telsizlerin aslında bir bilgisayara benzediğini,
bilgisayarlarda olduğu gibi bu telsizlerde de bir
donanımın olduğunu, bir yazılımının
bulunduğunu, işletim sisteminin olduğunu ve
yazılımla yüklenen bir takım dalga şekilleri
olduğunu, bu dalga şekilleri ile telsize ilave
özellikler kazandırıldığını sözlerine ekledi. Bu
telsizi dünyada üreten sayılı firma olduğunu,
Aselsan’ın da onlardan biri olduğuna dikkati
çeken DİNÇ teknik özellikleri anlatırken telsizlerin
milli kriptolu ve frekans atlamalı olduklarını,
yüksek hızlı veri trafiğine sahip olduklarını,
Elektronik Harp (EH) özelliğine sahip, mevcut
haberleşme alt yapıları ile TAFICS, TasMus,
JEMUS ve Türk Telekom ile çalışabildiklerini ifade
etmiştir. Şu ana kadar prototip kapsamında
1.434 telsizin teslimatının yapıldığını söyleyen
DİNÇ Proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Proje Birçok İlki Barındırıyor
Aselsan Genel Müdürü Dr. Faik EKEN,

burada yaptığı
konuşmada, Projenin,
Türkiye ve Savunma
Sanayi açısından bir çok
ilki içerdiğini söyledi.
Proje ile Türkiye’de ilk
kez milli kripto ve
elektronik koruma
özellikli HF telsiz ailesinin
gerçekleştirildiğini anlatan

EKEN, ayrıca, hava platformlarına yönelik de ilk

kez özgün bir tasarım olan hava telsizinin
yapıldığını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin, Proje ile ilk
kez havada, denizde ve karada kullanabileceği
milli kriptolu bir telsiz çözümüne kavuştuğunu
aktaran EKEN; “Çok Bantlı Sayısal Müşterek
Telsiz Sistemi; ATAK, MilGem ve ALTAY gibi milli
gururumuz olan platformların tüm haberleşme
gereksinimlerini milli dalga şekilleri ve milli kripto
çözümüyle karşılamakta, ayrıca NATO sistemleri
ve envanterdeki diğer sistemlerle de uyum
sağlamaktadır” diye konuştu.

Aselsan’ın En Önemli İhraç Ürünlerinden
Faik EKEN, Projede bugüne kadar geliştirilen

ürünlerin arazi koşullarında denendiğini,
birliklerde kullanıldığını ve alınan geri
beslemelerle olgunlaştırılarak, seri üretim ile
TSK’nde yaygınlaştırma aşamasına gelindiğini
bildirdi. Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz
Sisteminin, Aselsan’ın en önemli ihraç
ürünlerinden biri olduğunu aktaran EKEN, şunları
kaydetti:

“Halihazırda Pakistan, Suudi Arabistan,
Azerbaycan, Endonezya ve Uruguay Silahlı
Kuvvetlerinde yer alıyor. Pakistan ve
Endonezya’da bu telsizlerin yerel üretimini
gerçekleştirmekteyiz. Bu sene içinde Suudi
Arabistan, Ürdün ve Kazakistan’da da yerel
üretimin başlaması öngörülmekte. Bugüne
kadar yapılan üretim ve teslimatlara
bakıldığında, silahlı kuvvetlerimize bu Proje ve
benzer projeler kapsamında yaklaşık 2.000 Çok
Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz teslim edilmiş
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durumda. İhracata baktığımız zaman da, söz
konusu ülkelere toplamda 12.000’den fazla
ihracat gerçekleştirilmiş durumda. Şu anda yurt
dışından almış olduğumuz açık siparişlerin
miktarı da 10.000 telsiz civarında.”

Aselsan Denilince Akla İlk Gelen Şey Telsiz
TSKGV Genel Müdürü Korg. (E) Orhan

AKBAŞ da konsept geliştirme çalışmalarından
itibaren içinde olduğu
Projenin seri üretiminde
de bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. AKBAŞ,
2000’li yılların başında
duyulan ihtiyaçlar
doğrultusunda
Aselsan’dan talep edilen
bu Telsizlerin ilk

prototiplerinin Kara Kuvvetlerince geliştirildiğini,
ilk aşamada Hava Kuvvetlerinin çok cüzi ihtiyaç
belirttiğini, Deniz Kuvvetlerinin ise hiç talebi
olmadığını ifade etmiş, Projenin 13 sene sonra
bu aşamaya gelmiş olduğunu görmekten
duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. AKBAŞ
aynı zamanda bu Projeye emeği geçen bütün
eski çalışanları da minnetle anmıştır.

Genelkurmay MEBS Başkanı Korg. Musa
AVSEVER de Aselsan telsizlerine duyduğu

güveni bir anısı ile
aktardı. Korgeneral
AVSEVER sözlerine;
sözleşmede yer alan
tüm Kara Telsizlerinin
envantere alındığını,
Deniz Telsizlerimizin
muayene ve kabullerinin
tamamlandığını,
kuruluma hazır hale

getirildiğini, HF Hava Telsizlerinin muayene ve
kabul işlemlerinin 3 Nisan 2015’te
tamamlandığını ifade ederek başlamış ve şöyle
devam etmiştir:

“Genelkurmay MEBS Başkanı olarak bugün
burada Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile
Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığının
ihtiyacı olan toplam 7.889 Yeni Nesil Yazılım
Tabanlı Telsiz tedariki sözleşme değişikliği için
toplanmış olmaktan büyük mutluluk
duymaktayım. Ancak henüz yolun başındayız
diye düşünüyorum. Tüm yüzer unsurlarımızın
milli cihazlarımızla donatılmasını, Gecikme

olmaksızın tüm hava telsizlerimizin envantere
alınarak hava platfomlarımıza en kısa zaman da
kurulum ve bütünleştirilmesinin yapılmasını ümit
ediyorum. 7 Ocak 2015 tarihli Savunma Sanayi
İcra Komitesi (SSİK) kararı gereği TSK Çok Bantlı
Sayısal Müşterek Telsiz Ailesinin el telsizi olacak
6.691 Yeni Nesil EH Korumalı El Telsizinin de
Aselsan tarafından sorunsuz bir şekilde
geliştirileceğine inanıyorum. Ayrıca DzKK ihtiyacı
kapsamındaki 42 Yüksek Çıkış Güçlü HF Telsiz
tedarikine ilişkin yaşanan sıkıntıların biraz da
Aselsan’ın fedakarlığıyla ilerletileceğine
inanıyorum. Sonuç olarak yaklaşık 30.000 telsiz
üreteceğimiz bu Projenin ilk büyük adımı olan
7.889 telsiz tedarik sözleşme değişikliğinin
TSK’ne ve Kuvvetlerimize hayırlı olmasını
diliyorum. Hindistan’da bir Savunma Sanayi
fuarına katılmıştık. Oradaki haberleşme ürünlerini
incelerken Hintli yetkililer nereden olduğumuzu
sordu. ‘Türküz’ yanıtını verdiğimizde ‘Biz size
telsiz satamayız zaten. Sizin Aselsan’ınız var”
dediler. Gururdan gözlerimiz doldu.”

Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
DEMİR de kendisinin yaşında olanların,

‘Aselsan’ denilince ilk
akıllarına gelen şeyin
telsiz olduğunu söyledi.
Prof. Dr. DEMİR, Aselsan’ın
telsiz ve haberleşme
teknolojilerinde çok iyi bir
konumda olduğunu dile
getirdi. DEMİR şunları
söyledi: “Ben yaşta
olanların Aselsan deyince

aklına gelen tek bir şey vardır. Aselsan’ın yaptığı
bir dizi diğer şeylerin yanında telsiz ilk aklımıza
gelendir. Niçin? Çünkü Aselsan telsizle başladı.
Telsiz ve haberleşme teknolojilerinden başka
herhangi bir alanda Aselsan’ı affedebiliriz, ama
bu alanda Aselsan eğer dünya teknolojilerinden
bir adım gerideyse bunu affedemeyiz.”

Milli ve Güvenli Sayısal Kriptolu Telsizler
SSM ile Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz

Tedariki Projesi kapsamında; Kara, Hava, Deniz,
Özel Kuvvetler ve SGK’nın çeşitli cins ve
miktarlarda V/UHF ve HF 9661, 9671 ve 9681
Kara, Hava ve Deniz Telsiz ihtiyaçları için 14
Nisan 2008’de KDV hariç ABD$24.401.033
tutarında sözleşme imzalandı. Proje kapsamında
ülkemizde ilk defa milli olarak tasarlanacak olan
11 prototip grubu için ayrı ayrı yürütülecek

şekilde tasarım ve seri üretim safhaları
tanımlandı.

SSM tarafından Kuvvetlerden gelen ek
talepler doğrultusunda 12 Haziran 2009’da
sözleşmede artırıma gidilerek, sözleşme toplamı
ABD$77.734.503 oldu. 2010-2015 içerisinde
Kara, Hava ve Deniz Telsizleri için partiler
halinde teslimatlar yapıldı.

Teslim edilen kara telsizlerinin kurulum ve
bütünleştirme faaliyetleri için çalışmalar
başlatıldı ve sözleşmeye 01 Temmuz 2011’de
bu faaliyetler için toplam ABD$3.670.458
tutarında Kurulum Bütünleştirme bedeli girilerek
sözleşme toplamı ABD$81.404.988 oldu.

Telsizlerin kullanıma geçirilmesinin ardından
Kuvvetler yeni ihtiyaçlarını belirledi ve seri üretim
tedarik sürecine geçildi. Kuvvetlerin ihtiyacının
karşılanması için SSM tarafından ABD$290
Milyon tutarında ek alıma gidildi ve sözleşme
toplamı 08 Nisan 2015 itibarıyla
ABD$371.404.988 oldu. Sözleşme kapsamına,
mevcut telsiz alımının yanı sıra V/UHF Telsiz
Ailesini tamamlayan Deniz/Sabit Merkez
Telsizleri ile araç içi haberleşmeyi sağlayacak
olan İç Haberleşme Sistemi olmak üzere iki yeni
prototip grubu eklendi.

Stratejik ve Taktik Alanda Çok Bantlı, Çok
Amaçlı Kullanım
21’inci Yüzyılda artan komuta, kontrol ve

iletişim gereksinimleri ağ bazlı ve kesintisiz
iletişimi zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple Aselsan
Yazılım Tabanlı Taktik Telsizler stratejik ve taktik
alanda çok bantlı, çok amaçlı kullanım için
tasarlandı.

Aselsan V/UHF Telsiz Ailesi, yazılım tabanlı
mimarisi sayesinde VHF ve UHF frekans
bantlarında (30-512 MHz) açık ve kriptolu ses,
veri haberleşmesini ve taktik, stratejik ve PSTN
ağlarla mobil telefon servislerinin otomatik
entegrasyonunu taktik kullanıcılara
sağlamaktadır.

Aselsan HF Telsiz Ailesi de 1.6-30 MHz
bandında Kara, Deniz ve Hava Platformlarında,
güvenilir ve emniyetli haberleşme imkanını
Yazılım Tabanlı Telsiz teknoloji alt yapısı
kullanılarak sunmaktadır. Güncel standartlarla en
gelişmiş HF teknolojileri kullanılarak ufuk ötesi
ses ve veri haberleşmesi sağlanmaktadır.

Aselsan’ın özgün tasarım olarak geliştirdiği
milli ve güvenli sayısal kriptolu telsizler
2006’dan itibaren partiler halinde TSK
envanterine girdi  ID



LIEUTENANT General (Ret.) Mehmet Emin
ALPMAN succeed  Lieutenant General (Ret.) Eyüp
KAPTAN. Major General (Ret.) Ergüder TOPTAŞ as
Chairman and Vice President of Roketsan on March 26th,
2015. 

New Board of Directors
of Roketsan include Vice
Chairman Major General
(Ret.) Ergüder TOPTAŞ,
Board Member Brigadier
General (Ret.) Asım Bülent
AKER, Board Member
Professor Yücel
ALTUNBAŞAK, Board
Member Professor Metin
YEREBAKAN, Board Member
Mehmet Sait DEMİRCİ, and
Board Member Ekin ÖZKER. 

Founded by a Defence
Industries Executive

Committee (DIEC) decree, Roketsan Missiles Industries has
been providing reliable system solutions with proven
performance and serving to its domestic and foreign
customers for 27 years.

Since its establishment, company has improved its

infrastructure and product range extending from under
seas to depths of space. Thanks to its strong and steady
growth, Roketsan has become a global player in the
defence industry, employing more than 1900 highly
skilled personnel. 

Today, Roketsan is a systems company, which
designs, develops, tests and manufactures indigenous
missile and rocket weapon systems. 

Mehmet Emin ALPMAN Takes Over as New Roketsan Chairman 
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TURKEY’s first High Resolution (2.5m) EO Remote Sensing Satellite
GOKTURK-2 completed its second year in space with success on December 18, 2014.

GOKTURK-2 was indigenously designed by the Turkish Aerospace Industries, Inc
(TAI) and TüBiTAK Space between 2007 and 2012. The spacecraft flight model has
been integrated and tested at TAI's AIT Facilities in Akıncı/Ankara and the satellite
launched from Jiuquan Satellite Launch Center, China with a LM-2D Launcher.

After an official ceremony on December 18, 2012, with the honorable President
of Turkish Republic Mr. Recep Tayyip ERDOĞAN, Parliament Speaker Mr. Cemil ÇİÇEK
and Turkish Armed Forces Chief of Staff General Necdet ÖZEL’s contribution,
GÖKTÜRK-2 started its space operations in low earth orbit. In two years, the satellite
recorded more than 10,000 passes with nearly 5,000 images and covered
9,850.000km2 ground surface.

Since its launch, the GOKTURK-2 has served its mission successfully and
continues to operate at 684km altitude under the control of the Turkish Air Forces.

GOKTURK-2 Satellite Completes Second Year in Space

DENİZ ve kara platformlarına yönelik silah sistemi tasarım ve geliştirme konusunda 20
yılı aşkın bir deneyime sahip olan Aselsan, bu deneyimin sonucunda elde edilen teknik
uzmanlıkla birçok farklı gereksinimi karşılayan Kara/Deniz Füze Sistemleri tasarlamış,
geliştirmiş ve ihraç etmiştir.

Aselsan’ın tekerlekli ve paletli kara platformlarının temelde Ana Muharebe Tanklarına
karşı savunmasını sağlamak üzere geliştirmiş olduğu yeni nesil Tanksavar Füze Sistemi bu yıl
IDEF ‘15’te görücüye çıkacaktır.

Sistem dört tanksavar füzesi (HELLFIRE-II, JAVELIN, KORNET-E, OMTAS/MIZRAK, vb.)
taşıyabilen tüm fonksiyonları otomatik, uzaktan kumandalı ve stabilize bir Silah Platformudur.
Sistem müşterinin ihtiyacı olan füze miktarını taşıyabilecek şekilde uyarlanabilmektedir.
Füzelerin yanı sıra Sisteme yakın koruma maksatlı 7.62mm, 12.7mm veya 25mm Makineli
Tüfek ve Otomatik Top entegre edilebilmektedir.

Sistem hafif, düşük hacimli ve hem yeni üretilen hem de envanterde yer alan yüksek
hareket kabiliyetine sahip araçlara entegre edilmeye uygun olup, ilgili araçların imha
kabiliyetini dikkate değer oranda artırmaktadır. Uzaktan Komutalı Sistem araç içerisinde yer
alan bir operatör paneli aracılığıyla kullanılabilmektedir.

Aselsan Tanksavar Füze Sistemi Göreve Hazır
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GÜVENLİK güçlerinin günümüzde ortaya çıkan
ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirilmiş olan
VIRTSIM Taktiksel Eğitim Simülatörü bireysel veya takım
halinde kullanım için tasarlanmıştır. Sistem, güvenlik
kuvvetleri bünyesine yeni katılacak olan kişilere verilecek
eğitimlerde kullanılacağı gibi sahada etkin olarak görev
yapan personelin beceri ve kabiliyetini artırması yönünde
yapılacak eğitimler için de kullanılacak şekilde
yapılandırılmıştır.

Sahada bulunan personelin kullandığı aynı ağırlık
ve boyuttaki silah ve teçhizatın birebir kopyalanmış
örnekleri ile eğitimler verilmektedir. Simülatör, farklı
senaryoların kurulabileceği ve modellemelerin

oluşturulabileceği bir yazılım alt yapısına sahip olup,
giyilebilir bilgisayarı sayesinde size gerçekten çatışma
alanında olduğunuz hissini vermektedir. Herhangi bir olay
esnasında saha personelinin üzerinizdeki silah ve teçhizat ile
yapabildiği atlamak, zıplamak, koşmak, yuvarlanmak, vb.
gibi hareketlerin tamamı eğitim esnasında da
yapılabilmektedir. İnsan vücudu için zararlı olmayan
vurulduğunuz zaman aktif konuma gelen elektroşok ünitesi
bulunmakta ve size vurulma hissini yaşatmaktadır.

Yüksek Teknoloji ürünü olan bu simülatöre takımlar
halinde girilebilmekte ve karşılıklı olarak eğitim
yapılabilmektedir. Eğitim sonucunda ortaya çıkan istatistiki
veriler sayesinde kişiler ve ekiplerin değerlendirilmesi

yapılmakta ve başarı yüzdeleri belirlenmektedir.
VIRTSIM Simülatörü’nde eğitim gören kursiyerlere;

basit bireysel görevlerin, kompleks bölüm taktiklerinin ve
tatbiki eğitim görevlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç
duydukları kabiliyetleri kazandırmak için baştan ayağa
kadar yaşanabilecek bütün olayların içinde hissetmeleri
sağlanmaktadır. 

Kursiyerler, tamamen özgür olarak hareket
edebilmekte, koşup zıplayabilmekte, hatta eğitim alanı
boyunca sürünebilmekte (yaklaşık 5oom² - basketbol
sahası büyüklüğünde) ve söz konusu hareketler herhangi
bir kablo veya iple sınırlandırılmamaktadır.

VIRTSIM Taktiksel Eğitim Simülatörü

ULTRA Electronics is proud to be exhibiting at IDEF ‘15
the Integrated Sonar System, sonobuoys and airborne
acoustic processing.

It was Turkey’s national ship building programme, the
MilGem project that gave Ultra Electronics the chance to
supply its state of the art Surface Ship Torpedo Defence
(SSTD) to the Turkish Navy, and establish itself within the
country and build a cooperative and mutually beneficial
relationship with a dynamic and receptive overseas industrial
partner. 

In 2004, the company secured its first Turkish contract
to install SSTDs into the first two MilGem vessels. In January
2013, Ultra signed a further contract with a Turkish Shipyard
to provide torpedo defence systems on two Landing Ship Tank
vessels for the LST programme. In Turkey, Ultra has
established a strong reputation for successful teaming with
the Turkish industry, including the successful secondment of
Turkish engineers to the UK to develop the next generation of
submarine torpedo defence for the NTSP (Type 214TN)
programme.  

This engagement has secured Ultra’s reputation and
position as a leading provider of sonar systems to the Turkish
Navy, while encouraging interest in the Group’s wider
portfolio of capabilities.

Generating highly-differentiated solutions and products
for the defence & aerospace, security & cyber, transport and
energy markets worldwide Ultra’s broad portfolio includes:
the Naval and Underwater capability of Ultra’s game-
changing Integrated Sonar System (ISS) based on its robust,

high performing traditional systems of towed and hull-
mounted sonars, torpedo defence systems, sonobuoys and
airborne acoustic processing, advanced integrated signature
control solutions for surface ships and submarines; signature
measurement ranges, degaussing systems, integrated CBRN
systems and mine disposal systems.

Land Vehicle Systems integration; intelligent power
management; ruggedized networking; safety critical data bus
solutions, Local Situational Awareness Systems, Infrastructure
Optimization and Protection solutions providing
comprehensive security for bases and ports. 

Its Aerospace capabilities include high integrity software
& hardware such as mission computers, data gateways and
concentrators. Pneumatically actuated stores carriage and
release systems, gas storage & distribution systems to support
the latest generation missiles or aircraft. 

High integrity cockpit equipment including sticks, grips,
switch gear and indication. Fuel tank inerting and
flammability reduction systems for civil & military aircraft.

Communications, Cyber and Security including high
integrity data links, high-assurance data and voice encryption
and rapidly deployable communications.

Ultra Electronics Presents Wide Range of Products at IDEF '15
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Zemin Düzleme Sistemleri 

Modern filoların karşılaşabileceği zorluklardan biri de çeşitli koşullarda çıkarma harekatlarının

kolaylaştırılmasıdır. Hem paletli, hem de tekerlekli zırhlı araçlar bazen kum ve kar gibi

yüzeylerde çekiş zorlukları yaşayabilir ve ilerlemeyi sorunlu hale getirirebilirler. 

ARAÇLAR kolayca araziye saplanabilir ve bu
durum askerlerin aracı saplandığı yerden
kurtarmak için oldukça fazla zaman ve çaba
sarf etmesine ve bunu yaparken kendi canlarını
tehlikeye atmalarına neden olabilir.

Zorlu arazi koşullarında kullanılabilen bir
yardımcı mobilite sistemi olan zemin takviye
sistemleri, aksi halde geçmesi neredeyse
imkansız olan ortamlarda (kar, buz, kum,
bataklık ve çamurlu zeminler gibi zorlu arazi
koşullarında) araçlar için sorunsuz bir geçiş
sağlayarak bu zorluğa mükemmel çözümü
sunar.

Geçici, Taşınabilir Çözümler

Faun Trackway’in kendi tasarımı olan
taşınabilir yapıdaki geçici yol çözümü Trackway
(Zemin Takviye Teçhizatı olarak adlandırılan ve
araçların üzerinden geçeceği yolu oluşturan
alüminyum paneller), birbirine bağlanan bir dizi
alüminyum paneli temel alıyor; bu paneller
ihtiyaca göre bölünerek veya birbirine eklenerek,
her türlü ortamda askeri çıkarma harekatlarını
kolaylaştırmak üzere sınırsız uzunlukta
alüminyum yol döşenebiliyor. İlk kez 4o yıl önce
geliştirilen bu tasarım, Faun Trackway’in ürün
portföyünde yer alan tüm yol ve pistlerin
temelini oluşturuyor.

7o tona kadar ağırlığı destekleyebilen Askeri
Yük Sınıfı (MLC) 70 standardı Trackway Zemin
Takviye Teçhizatı, askeri standartlara uygun
olarak gerçekleştirilen değerlendirmeler
sonucunda tekrarlı yüklere dayanabildiğini
kanıtlamıştır. Trackway’de kullanılan paneller
alüminyum alaşımdan imal edilmiş olup, bu
ürünün inanılmaz dayanıklı ama aynı zamanda
kolayca taşınabilecek kadar hafif olduğu
anlamına gelmektedir.

Süratle Konuşlandırılabilir

Araçların üzerinden geçeceği yolu oluşturan
alüminyum panelleri süratle serip, toplama

kabiliyetine sahip modern yol döşeme
teçhizatları, zamanın kritik olduğu senaryolarda
askerlerin gidecekleri alana hızla, kolayca ve en
önemlisi de güvenli bir şekilde girip çıkmalarına
imkan vererek büyük fayda sağlar. Elle döşeme
gerektiren eski nesil zemin takviye sistemlerinde
ise yolların döşenmesi çok daha uzun zaman
alır ve çok daha fazla efor gerektirir.

Ağır Yer Mobilite Sistemi (HGMS), ürün
portföyümüzün başlıca öğesi olup halen
dünyanın dört bir yanında Silahlı Kuvvetler
tarafından kullanılmaktadır. İlk olarak 15 yıl
kadar önce Norveç Kara Kuvvetleri için
geliştirilen HGMS, hidrolik bir makara üzerine
yerleştirilmiş, MLC 70 Sınıfı olan Trackway’den
oluşuyor. Bir askeri aracın şasisine takılan ve
aracın motorundan güç alan HGMS, uzun
Trackway yollar döşemek için minimum insan
gücü gerektiriyor. Hız için tasarlanan bu ürünle,
5om’lik Trackway Zemin Takviye Teçhizatı
(araçların üzerinden geçeceği yolu oluşturan
alüminyum paneller) iki kişi tarafından sadece
altı dakikada döşenebiliyor.

Faun Trackway ve Türkiye 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı,
ilk önce 1988’de sekiz HGMS sipariş etmiş,
ardından 2oo8’de 32 sistemden oluşan ek bir

sipariş daha vermiştir. Son birimlerin 2o1o’da
teslim edilmesiyle, Türk Kara Kuvvetleri
hizmetindeki HGMS sayısı 4o’a çıkmıştır.

Ürünlerin teslimatıyla birlikte eğitim de
sağlanmış, eğitimler Kırklareli’de bu amaç için
özel olarak inşa edilen bir test sahasında,
Faun’un uzman mühendislerinden oluşan bir
ekip tarafından verilmiştir.

Türkiye’ye teslim edilen ikinci parti
HGMS’leri, Trackway’in yüklenmesini ve
konuşlandırılmasını optimize etmek için Iveco
ürünü Trakker 8x8 Taktik Tekerlekli Araçları
üzerine monte edilmiştir. Türkiye HGMS
birimlerini bataklıktan, çöle çok çeşitli koşullarda
paletli ve tekerlekli araçların arazideki hareket
kabiliyetinin iyileştirilmesi maksadıyla başarıyla
kullanmaktadır. Sistemler araçların
köprübaşlarına ve çıkış noktalarına kolay
erişimine de katkıda bulunmaktadır.

Geleceğe Bakarken

Bugün dünyanın dört bir yanında 35’i aşkın
ülkenin Silahlı Kuvvetleri envanterlerinde
HGMS’lerine yer veriyor. Son olarak, Danimarka
Savunma Tedarik ve Lojistik Kuruluşu (DALO) ve
İrlanda Savunma Kuvvetleri bir miktar HGMS
siparişi vermiştir.

HGMS’nin 15 yıl önceki lansmanından bu
yana, modern Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını
daha iyi karşılamak için ürünü daha da
geliştirdik. Örneğin, Silahlı Kuvvetleri ilave askeri
ekipmanlara yatırım yapma zorunluluğundan
kurtarmak için, HGMS herhangi bir 6x6 veya 8x8
şasiye takılabilecek şekilde geliştirilmiştir. 

HGMS artık DROPS ya da PLS (Paletize Yük
Sistemi) gibi kancalı kaldırma/taşıma sistemleri
ve dönme kilitlerle uyumludur ve bu sayede
nakliye işlemlerini kolaylaştırmak maksadıyla
tren ve uçaklar dahil çeşitli araçlarda taşınması
mümkün olmaktadır  ID

Chris KENDALL, Faun Trackway
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Innovative C-IED Solutions

A global defence and advanced electronics technology company, Aselsan designs, develops,
manufactures, integrates and supports state-of-the-art solutions for government and
commercial users.

SINCE its establishment in 1975, Aselsan
has grown steadily to become one of the
largest defence companies in the region. It's
expertise covers a wide range of applications,
including radar, electronic warfare, military &
professional communications, electro-optics,
navigation & avionics, C4ISR, homeland security,
naval systems and weapon systems.

With a steadily increasing annual turnover
(US$1.1 billion in 2014), Aselsan has earned
itself a sustainable place in the ‘Top 100
Defence Companies’ listings published by
prestigious journals.

Aselsan’s focus on innovation and R&D has
significantly helped to strengthen its position in
the international arena and allocates on
average 7% of its annual revenues to R&D
expenditures with dedicated teams of R&D
scientists and engineers, empowering its
priorities of indigenous design.

Improvised Explosive Devices (IEDs) are
widely used by terrorist organizations in their
terrorist activities and unconventional warfare
environment in order to distract, disrupt or delay
an opposing force facilitating the attack or to
destroy military/civilian personnel and VIPs. 

Aselsan has been working on Electronic
Warfare Systems since 1984 and on countering
the IEDs since 2004 and has gained an
accumulated knowledge and outstanding
experience in the design, engineering,
production and integration of man-pack and
vehicle type active and reactive RF jamming
systems for the purpose of protection against
Radio Controlled Improvised Explosive Devices
(RCIEDs). 

The Aselsan RF jamming systems are being
actively used on the field and being
continuously developed with user feedback
and with the contribution of lessons learned
from Turkey’s unique geo-strategic location
surrounded by asymmetric threats.

Apart from jammer systems, investing a
great amount of its resources on Research and
Development activities of other C-IED Systems
such as:
1) High Power Electromagnetics (HPEM),
2) Tactical Signal Emulator (RF Pre-detonation

System),
3) Active/Passive Detection Technologies,
4) THz Active Target Detection Technology, 
5) Non-Linear Junction Detection Technology

(Harmonic Radar),
6) Laser Induced Breakdown Spectroscopy

(LIBS) and Raman Spectroscopy
Technologies,

7) Micro-organism Based Explosive Substance
Detection Technology (Bio-detection of
explosives).
Besides its system-level design and

manufacturing capabilities, Aselsan is also
capable of designing and manufacturing sub-
modules of its RCIED Jammer Systems such as
DDS-Based FPGA-Controlled Signal Generators,
RF Power Amplifiers, Man-pack & Vehicle Type
Antennas, Ultra fast Wideband Tuners and High
Power T/R Switches.

As a company advanced in research and
development activities to provide successful
Transfer of Technology Solutions (ToT), the
company policy of Aselsan, is based on ToT
agreements with its technological background,
cumulative experience and developed know-
how. In addition to its structural capability,
Aselsan has developed great experience in
carrying out ToT activities with many countries
throughout the last decade. 

Active/Reactive RF Jamming
Systems
Hundreds of Aselsan Jammers have been

delivered to domestic and foreign customers
since 2005. Concurrent to the developing
technologies, the jammers have been
continuously improved generation by
generation, and now can be considered as a
jammer family. The state-of-the-art products of
the jammer family include; GERGEDANTM
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Vehicle-Type Active RCIED Jammer, KiRPiTM
Man-pack RCIED Jammer, and SAPANTM
Active/Reactive RCIED Jammer. 

Aselsan’s RCIED Jammer Systems
GERGEDANTM, KiRPiTM and SAPANTM are
Software Defined Jammer (SDJ) utilizing the
technique called ‘DDS-based FPGA-controlled
Swept Jamming’ covering the whole threat
band. With their built-in and in-theatre-
programming capabilities, GERGEDANTM,
KiRPiTM and SAPANTM can be easily configured
to serve customer scenarios and needs by
programming the systems and creating
‘jamming profiles’ via a standard laptop
computer. Mentioned programmability features
provide the user with the utmost customization
flexibility to specific operational and tactical
requirements.

GERGEDANTM Vehicle-Type Active RCIED
Jammer is used to protect convoys and VIP
vehicles in motion against the utilization of
RCIEDs with vehicle specific and portable
(vehicle independent) integration options.
Having a very compact architecture when
compared to similar systems, the system can
be integrated on every type of Sports Utility
Vehicles (SUVs). It can also be configured for
Static Infrastructure (Facility/Building/Checkpoint)
Protection applications. 

KiRPiTM Man-pack Active RCIED Jammer is
used to protect patrols and can also be
configured for Explosive Ordnance Disposal
(EOD) Team Protection, VIP Vehicle Protection
and Static Infrastructure
(Facility/Building/Checkpoint) Protection
applications.

SAPANTM Active/Reactive RCIED Jammer is
used for convoy protection purposes. Utilizing
the Reactive Jammer Technology, it can
instantly survey the whole frequency spectrum
and quickly react on the threat signals. The
effective protection range of a reactive jammer
is much greater than that of an active jammer
with the same output power. An active jammer
has to radiate approximately 1.000 times more
RF power in order to achieve the same
protection range. Today, a limited number of

firms in the world
have this
sophisticated reactive
jamming technology.

EJDERHA High
Power
Electromagnetics
(HPEM) System

EJDERHA
(DRAGON) High Power
Electromagnetics
(HPEM) System
generates high-
frequency high-power
electromagnetic
waves by releasing
instantaneous (in
secs) high amount of
energy (up to kJ) in
specific frequencies.

EJDERHA has effects such as suppression, pre-
detonation, resetting the control system,
durable blocking, stopping the operation on
potential targets such as electronic circuits of
improvised explosive devices (IEDs), surveillance
systems, computers, IT components, automotive
electronics (vehicle engines), etc. The system
can be integrated:
1) On Vehicles for route clearance, car

stopping applications,
2) At Checkpoints/base/building for car

stopping applications,
3) On Unmanned Ground Vehicles for EOD

Team use and/or Route Clearance
applications, 

4) In Portable Form (tripod and suitcase
versions) for protection against
eavesdropping devices (covert listening
devices) by clearance of bugs in offices,
meeting rooms, embassies, behind walls,
inside furniture. 

CHAMELEON Tactical Signal
Emulator System (RF Pre-
detonation System)
CHAMELEON Tactical Signal Emulator

System radiates signals in radio frequency (RF)
communication band by programming the
parameters such as channel spacing,
modulation type, tone/code (CTCSS, DCS, DTMF,
etc.), and RF output power level. It generates
both Electronic Warfare waveforms and civilian
communication waveforms with a single
waveform generator. It can be used in route
clearance applications and by utilizing its smart
algorithms; it has the capability to cause RCIEDs
to trigger at the time and place of the war
fighter’s choosing. In addition to that, taking
over the control of mini unmanned air vehicles
(mini UAVs) is another application.

Active/Passive Detection
Technologies

• THz Active Target Detection System
Metal, plastic, ceramic, organic dielectric

materials, explosive substances exhibit

distinctive reactions to THz waves. THz Active
Target Detection System directs THz waves on
possible targets suspected packages, briefcases,
and IED threats on the road and used for
Detection and Identification of these materials
analysing the distinctive reflected waves. One of
the main application areas for the system is
suicide bomber detection.

• Non-Linear Junction Detection System
(Harmonic Radar)
Non-Linear Junction Detection System is

used for detection of circuitry of IEDs in Route
Clearance Operations applying semiconductor
junction detection technology (via detecting
and analysing harmonics of the reflected
signals (harmonic radar)) combining with
optimized frequency set according to the IED
scenarios, special algorithms and database for
target selectivity.

It can be integrated with a High Power
Electromagnetic Systems to cooperate for
combining Detect & Attack operations on a
single system.

• Laser Induced Breakdown Spectroscopy
(LIBS) and Raman Spectroscopy
Technologies
Aselsan has been continuing its R&D

activities on LIBS and Raman Spectroscopy
Technologies which are used to detect
explosive substances such as RDX, TNT and
ANFO from a safe distance; focusing on
element/molecule analysis, analysis on
wavelengths of reflecting laser waves and shifts
in molecular vibration frequencies of explosive
substances. The experiments are being held in
the lab and on the field.

• Micro-organism Based Explosive
Substance Detection Technology
Aselsan’s R&D activities on Micro-organism

Based Explosive Substance Detection
Technology aims to develop technologies for
production of micro-organisms that is capable
of creating a sign in the case of existence of
explosive substances, utilizing Aselsan’s
research efforts on micro array, bioinformatics,
and synthetic biology. Sprayed over a field and
allowed to contact the explosive residues that
may be present around an IED, fluorescent
protein producing bacteria becomes detectable
ID
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Meeting Reconnaissance and Surveillance

Needs with SAR Technology

SDT has developed an indigenous Synthetic Aperture Radar (SAR) Signal Processing Algorithm
and Real-Time Software along with complementary SAR Exploitation Applications.

THE SDT SAR capabilities applicable to
UAVs, aircrafts or spaceborne platforms and
operations include Algorithm and Real-Time
Software Development,  Stripmap, Spotlight,
ISAR, STANAG-7023 compliant SAR/ISAR
imagery, Modeling and Simulation, Digital Data
Recorder, SAR Mission Planning and Control,
Ground Exploitation Station, analysis,
exploitation, SAR Imagery Software, debriefing,
Mission Report Generation and CAD/Data
Management.

SAR Systems are advanced imaging radars
being widely used for stand-off reconnaissance
and surveillance purposes as they can provide
imaging capabilities at all weather conditions,
night and day, from very long ranges.

Along with Reconnaissance and
Surveillance purposes, a SAR system can be
used with targeting and fire-control applications
by its precise geo-location capability, or it can
be used for change detection, border security,
monitoring of changes on the earth surface
(subsidence mapping), producing high
resolution DEMs. Depending on the operational
needs, a SAR system can be deployed onto
various Manned/Unmanned airborne vehicles
and spaceborne platforms.

SDT and SAR Technologies
Development Program:
Indigenous SAR Sensor
SDT and Aselsan jointly developed the first

indigenous SAR system in Turkey. The
development of the system which is being
installed as a payload to the ANKA (a Medium
Altitude Long Endurance - MALE UAV) air
platform is done under Turkish MoND/SSM’s
management and with TüBiTAK funding. 

The development of the system which has
Stripmap, Spotlight and GMTI modes was
completed and acceptance tests were
successfully accomplished on a test aircraft in
2012. System capabilities have been further
extended by adding Search and ISAR Modes,
by Aselsan and SDT respectively. Compared to
its counterparts over the world, the delivered
system can be considered quite competent. 

SDT was responsible from both the
development and implementation of the SAR
and ISAR modes at the SAR TDP Program. With
the Stripmap mode, imaging of wide areas
within a few minutes (i.e. 200km2) is possible.
With Spotlight mode, it’s possible to obtain high
resolution, photo-quality images of narrower
areas. ISAR mode can be used for imaging
maritime targets, where images and Range

Profiles of the targets could be used for
detection and classification purposes.

New SAR Pod and GOKTURK-3
Spaceborne SAR To Meet TAF
Requirements
SDT is presenting the SAR Signal Processing,

Imagery and Exploitation capabilities to meet
the Turkish Armed Forces' (TAF) reconnaissance
and surveillance needs for different platforms
varying from fighter aircrafts to the first national
SAR Satellite Program, the GOKTURK-3

Automatic Target Recognition, Change
Detection and other SAR Image Analysis and
Exploitation services to maximize the system
utility has been planned already for SAR Pod.

SDT is confident with its background and
expertise in SAR technologies to undertake

Figure 1 Sample image obtained by SDT Stripmap software
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challenging tasks like development of Coherent
Change Detection (CCD), Interferometry and its
very specialized application; Subsidence

Mapping and Ground Deformation Analysis
(GDA). 

While responding to TAF’s

Reconnaisance/Surveillance/Intelligence needs
by developing and implementing such cutting
edge technologies nationally for the first time,
SDT is willing to assist and leverage SAR
Systems usage in the field of civil applications
as well  ID

Figure 2 SDT Spotlight ve ISAR Mode image samples

IN 2012, Aselsan delivered the first Surveillance
Radar, SERDAR, and are currently deployed at critical
coastal regions.

The SERDAR Radar is capable of automatic
detection and tracking of surface naval targets and low-
flying airborne targets under all weather conditions, at
day and night. SERDAR can simultaneously track several
hundreds of targets. 

The FMCW (Frequency Modulation Continous Wave)
feature allows the radar reduce the output power
substantially while preserving its superior range and
accuracy performance. SERDAR is a Low Probability of
Intercept (LPI) radar, making the life extremely difficult
for ESM and RWR systems.

SERDAR offers superior figures in close-in range
performance, range and azimuth resolution and blind
range compared to its competitors in the global market.
While the current system with 4m antenna length is

under production, an enhanced version with a 7m antenna
length (SERDAR-7M) is also developed and currently being
produced for the Turkish Coast Guard Command’s SGRS
Program.

It is compliant to the IALA V.128 Operational and
Technical Performance Requirements for VTS Equipment
Standard’s ‘advanced’ category ‘Target Separation and
Accuracy’ requirements.

SERDAR Coastal Surveillance Radar Can Track Several Hundred
Targets Simultaneously
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TEI, Blisk ve Spool Gibi İleri Teknoloji
Ürünlerini IDEF’te Sergiliyor
Yıllardır IDEF Fuarının en önemli katılımcıları arasında yer alan TEI, sahip olduğu 1.500’ü aşan
kalifiye insan kaynağı ve gelişmiş alt yapısı ile Türk Havacılık Sanayi’nde motor alanında söz
sahibi olan en önemli kuruluş haline gelmiştir.

TEI; kuruluşundan bu yana Türk Savunma
ve Havacılık Sanayi’nin gelişmesi ve ilerlemesi
için havacılık motorları konusunda üç ana
faaliyet alanı olan parça/modül üretimi, motor
montaj/test ve bakım/onarımı, motor tasarım ve
ürün geliştirmesi alanlarında yapmış olduğu
yatırım ve çalışmalarla büyümektedir. TEI,
üretmekte olduğu ileri teknoloji motor parça ve
modülleriyle GE Aviation, Rolls Royce, Snecma
başta olmak üzere dünyanın sayılı motor
üreticilerine hizmet sunmaktadır.

1985’te 12 parça ile üretime başlayan TEI,
bugün 30 yıllık tecrübesi ile parça ve modül
üretiminde 39 farklı motor programı için
770’den fazla parça üretir durumdadır.
Üretimdeki motor parçaları genel olarak
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
l Dönen Parçalar (Shaft, Seal, vb.)
l Modüller (Power Turbine Modülü, Front

Bearing Structure Modülü, vb.)
l Fabrikasyon Parçalar (Mixing Duct, Swirl

Frame, vb.)
l Yapısal Parçalar (Intermediate Casing, HPT

Casing, Combustion Casing, vb.)
l Blisk ve Spool Üretimi (Compressor Stage 1

ve Stage 5 Bliskler, HPC Spool Shaft Stage
10-14, vb.)
Yeni nesil motorlarda son dönemlerde

kullanılmaya başlanan blisk ve spool üretim
teknolojileri, Havacılık Sektörü için ileri seviye
uygulamalar olarak kabul edilmektedir. TEI,
dünyada sadece birkaç ülkede uygulanan
yüksek teknoloji üretim yöntemlerinden Atalet
Kaynağı ve Yüksek Hızlı Pale Frezeleme
kabiliyetine sahiptir. Atalet Kaynağı teknolojisi
sayesinde kritik dönen parçalardan spool

üretimini gerçekleştirmektedir. Beş eksenli pale
frezeleme ve Elektro Kimyasal İşleme
teknolojileri ile de yeni nesil GEnx ve LEAP
Motorlarında ağırlık azaltımını sağlayan ve yakıt
tüketimini azaltan blisk üretimi
gerçekleştirilmektedir. Bu sayede motorun
performansı ve güvenilirliği artmakta ve uçağını
havada kalış süresi uzamaktadır.

TEI tahribatsız muayene ve özel işlemlerde
42 konuda yeterlilik belgesine sahiptir. Bunların
29’u sekiz ayrı Nadcap özel proses grubu
altında onaylı olup, diğerleri müşteri onaylıdır.

TEI üretiminin %45’i yalın üretim
hücrelerinde gerçekleştirilmektedir. Yalın üretim
hücrelerinin ana hedefleri üst düzey verimlilik,
karlılık ve kalitedir. TEI’nin geleceğe yönelik

stratejik hedeflerinden biri de yalın üretim
hücrelerinin sayısının artırılarak işletme
verimliliğinin üst düzeye getirilmesidir.

Kuruluşunun 30’uncu yılını kutlayan TEI,
üretmiş olduğu blisk ve spool gibi ileri teknoloji
ürünlerini ziyaretçilerin ilgisine sunmaktadır.

Havacılık motorları için parça üreten TEI’nin
erişmiş olduğu yüksek kabiliyet ve teknolojiyi
merak edenler için TEI Standı; Salon: 5 Stant
No:503’te bulunmaktadır ID



5 MAYIS|MAY 2015

76

Gelişen Demiryollarının Bilişim Alt
Yapısı Havelsan’a Emanet

Elektronik Yolcu Bilet İşlemleri
Sistemi
TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

İşletmesi (TCDD)’nin yolcu profili, Yüksek Hızlı
Tren (YHT)’lerin hizmete başlaması ve bilişim
teknolojilerini daha aktif kullanan bireylerin artış
göstermesiyle değişmiştir. Teknolojiyi daha etkin
kullanan bir yolcu profili oluşmaya başlamıştır.
Akıllı telefonların yaygınlaşması sonucu mobil
kanallar da hizmet portföyüne katılmıştır.

Bu gelişmelerin sonucunda TCDD, 2010
ikinci yarısında hizmet kalitesini artırmak ve
hizmetlere ulaşılabilirliği sağlamak amacıyla
Elektronik Yolcu Bilet İşlemleri Sistemi (EYBİS)
Projesini başlatmıştır. Proje, Şubat 2012’de
imzalanan sözleşme ile başlamış olup, Ocak
2014’te hayata geçirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
(TSKGV)’nın bir kuruluşu olan Havelsan
tarafından geliştirilmekte olan EYBİS, son
teknolojiler kullanılarak günümüz modern
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir alt yapıda
tasarlanmış olup, kurumun 2013-2023
vizyonuna temel oluşturabilecek bir projedir.

EYBİS Projesi sayesinde yolcuların hızlı ve
sorunsuz bir seyahatin ilk adımı olan kolay bilet
alma ve rezervasyon yapmasına olanak
sağlamak, verilen hizmetin kalitesini artırmak, e-
bilete geçerek gereksiz biletleme ve kontrol
maliyetleri ile zaman kaybını en aza indirmek
hedefler arasındadır. Proje farklı satış

kanallarından ve YHT işletme mantığına uygun,
esnek tarifelerle, TCDD Kurumsal Kaynak
Yönetim Sistemi’ne entegre biçimde çalışacak
bir satış sistemidir. Sistem; internet, acente, gişe,
el terminali, mobil uygulama, kiosk (trenmatik)
ve çağrı merkezi satış kanallarını kapsamaktadır.

EYBİS sayesinde TCDD personeli kendi iş
akışlarını planlayabilecek, yolcular ise kendileri
ile ilgili alanları yönetebileceklerdir. EYBİS’in bu
işlemlere olanak sağlayabilmesi için bilet satışı
ile ilgili yapılan tüm iş ve eylemler analiz

edilerek ‘yönetilebilir ve müdahale edilebilir’
modüllere ayrılmıştır. Bu modüllere kullanıcılar
yetkileri dahilinde müdahale edebileceklerdir.

EYBİS Projesi kapsamında dünyadaki diğer
tren bileti satış sistemlerinden farklı olarak bir
‘promosyon modülü’ de tasarlanmıştır. Bu
promosyon modülü, sistem yöneticileri
tarafından kolaylıkla kullanılabilecektir. Satış
anında ise yolcunun bilet aldığı satış kanalına,
niteliğine, seyahatinin parkuruna, önceki
alışverişine, biletlerin adedine ve tutarına bağlı
olarak yolcuya teklifler sistem tarafından
sunulabilmektedir. Yolcu kendisine en uygun
bileti kolaylıkla alabilecektir.

EYBİS’te mobil satış kanalları da işletim
sistemi fark etmeksizin desteklenmektedir. Mobil
satış kanalları ‘kullanıcı dostu’ ekranlarla
müşterilerin ihtiyacına hızlı, kaliteli ve güvenli bir
şekilde cevap verebilecektir.

EYBİS ile yolcular yer seçimi yaparken
interaktif vagon içi oturma planını
kullanabileceği gibi, sistem otomatik yer ataması
da yapabilecektir. Cep telefonlarına gönderilen
SMS ve MMS ile iade, değişiklik işlemleri ile
trenlere kabul ve kontroller hızlıca yapılacaktır.
Bilet bilgileri sistemde elektronik olarak
tutulmakla birlikte, kontroller ve tren üstü
işlemler ‘QR barkod’ üzerinden yapılabilecektir.

Gişe satışlarındaki yoğunluğu azaltmak için
mobil kanalların dışında ‘Trenmatik’ler de aktif
olarak devreye alınacaktır. Böylece gişe
önündeki yığılmaların önüne geçilerek, zaman
kayıpları da azaltılmış olacaktır.

TCDD kuruluşundan beri engelli dostu bir
kurum olmuştur. Bu amaçla EYBİS’te engelli
yolculara hizmet verebilecek şekilde ara yüzler
tasarlandığı gibi, engelli yolcular online olarak
dolduracağı bir form sayesinde varış
istasyonlarında yardımcı görevliler tarafından
karşılanabileceklerdir. Böylelikle, EYBİS ile engelli

Kurumsal Kaynak Yönetim
Sistemi Bileşenleri
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yolcuların kaliteli bir şekilde seyahat etmelerine
katkı sağlanmış olacaktır.

EYBİS tren üzerinde verilen hizmetlerin de
kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Tren
üzerinde yapılan kontroller ve işlemler son
teknoloji ürünleri el terminalleri vasıtası ile kolay
ve çabuk hale getirilmiştir.

Kurumsal Kaynak Yönetim
Sistemi
2009’da hizmete sunulan Kurumsal

Kaynak Yönetim (KKY) Sistemi’ni başarıyla
geliştirmiş olan Havelsan, devam eden
projeleriyle kurumun gelecek vizyonuna katkı
sağlamayı hedeflemiştir. KKY, TCDD’nin tüm

kaynak ve
faaliyetlerinin etkin ve
verimli bir şekilde
yönetilmesi ve
yürütülmesini
sağlamak için
gereken entegre iş
süreçlerinin tümünü
kapsayan bir bilgi
sistemidir. KKY,
entegre bir yapı içinde
sistem, malzeme, alt
yapı varlıkları, araçlar,
personel ve finansal
kaynakların en verimli
biçimde yönetimini
sağlar.

KKY ile;
l Hız, kalite,

azalan maliyetler ve verimlilik artışı
sağlanarak müşteri memnuniyeti artırılmış,

l Süreçler arasında yüksek seviyede
entegrasyon sağlanmış,

l Süreçlerin sürekli takibini ve geliştirilmesini
sağlamak için TCDD’nin tüm bölümlerinde
oluşan ve dolaşan verilerin güvenilirliği
sağlanmış,

l Sistemdeki verilere hızlı ulaşarak ve verileri
kurumsal bilgiye çevirerek karar alma süreci
güçlendirilmiş,

l Etkin ve yüksek performanslı yönetim
imkanlarıyla TCDD’ni geliştirerek ve
güçlendirerek yeni değerler kazandırılmıştır.
KKY Projesi ile dünyada ilk kez tren

planlama ve operasyonları ile diğer kurum
kaynaklarının bütünleşik bir şekilde çalışması
gerçekleştirilmiştir.

Maliyet Tabanlı Esnek Tarife
Yazılımı
HAZİRAN 2013’te, TCDD’nin yük taşıma

tarifelerini anlamlı hale getirmek için tren
işletme maliyetleri alt yapısını kullanarak hat,
yük, tren, vb. dinamik değişkenler kullanarak
sabit tarife mantığından esnek ve rekabetçi
tarife yapısına geçmek üzere yeni bir yazılım
hazırlanması için ise TCDD ile yeni bir sözleşme
yapılmıştır.

Bu hedefe ulaşmak için Maliyet Tabanlı
Esnek Tarife Yazılımı (MATRİS) Projesi ile artan
rekabet ve değişen müşteri ihtiyaçları
doğrultusunda, Kurumun maliyetlerini
ölçebilmesi ve faaliyetlerini belirli performans
metrikleriyle değerlendirebilmesi için, mevcut
kural ve fiyatlandırma esaslarını da dikkate
alarak yeni bir Maliyet Tabanlı Fiyatlandırma
Sistemi’nin kurulması hedeflenmektedir.

MATRİS ile;
l Maliyet Hesaplama Yöntemlerinin Tespiti,
l Akıllı Algoritmaların Geliştirilmesi,
l Simülatör ve Modellerin Geliştirilmesi,
l Alternatif Taşıma Kanalları ile

Karşılaştırmaların Yapılması,
l Maliyet, Fiyat ve Tarife Sonuçlarının

Raporlanması,
l Belirlenen Fiyatların Kurum Politikası ile

Kesinleştirilmesi,
hedeflenmektedir  ID

Maliyet Tabanlı Esnek
Tarife Sistemi Bileşenleri

KORAL Land-Based Radar Electronic Warfare (EW)
System is one the contemporary systems in the Radar EW
area, developed by Aselsan REHIS (Radar Electronic Warfare
and Intelligence Systems) Group.

It is composed of one Radar Electronic Support (ES) and
one Radar Electronic Attack (EA) System to cover the full
spectrum, each system mounted on a military tactical truck.

And it is operated by three operators within the
Operation Control Unit (OCU) – ES Operator, EA Operator and
Supervisor.

The OCU is in compliance with NATO standards, military
ergonomic standards and also provides NBC protection
capability. KORAL System also provides Mission Planning and
Mission Analysis Tools, as an option.

KORAL ES, thanks to its state-of-the-art hardware and
software configuration items, provides high sensitivity and
precise parameter measurement accuracy. The system fully
performs at high density signal environments even with
signals having high PRF and CW characteristics.

It also provides high Probability of Intercept, having
wide frequency and spatial coverages and intelligent emitter

scanning and search algorithms. Utilising contemporary
direction finding and emitter location algorithms, KORAL ES
provides high precision azimuth angle to make cooperation
with the KORAL EA System.

KORAL EA provides short response time thanks to its
integrated multi-channel digital receiver, technique generator
and DRFM structure. The system can be used against multi
radar systems with electronic scanning phased array antenna.

KORAL System has been fully compliant with MIL-STD
810F, MIL-STD 461E and MIL-STD 464A standards.

KORAL Land-Based Radar Electronic Warfare System 
Entering TuAF Service Soon
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Savunma ve Havacılık Team in Full Force at IDEF ‘15

Savunma ve Havacılık and Mönch Media Turkey [MMTR] will again
be present in full force at the 12th International Defence
Equipment Fair, IDEF ‘15, led by Hakkı ARIS, Publisher of

Savunma ve Havacılık [S&H]. Reinforcements joining
the Turkey Team will be Dr. Dennis-P.

MERKLINGHAUS, Editor-in-Chief for Military
Technology and General Salim Abou ISMAIL,

Editor-in-Chief of the Mönch Publishing
Group’s Arabic language magazine Al

Defaiya. Joining them for the first time is
Bindiya Carmeline THOMAS, an international

free-lance journalist and Rashad
SULEYMANOV, Editor-in-Chief of Azeri

Defence.

Everyone will be very busy doing their
rounds of the exhibition [running after gossip,
actually], but you may just catch them at the

Mönch Media TR/Mönch Publishing Group
Stand at F-02 or the IDEF Daily Office, EGE 2,

if your stars are shining!

IDEF ‘15 - IDEF DAILY Office
Mönch Media Turkey [MMTR] is proud once again to be working in close cooperation with the

Turkish Armed Forces Foundation [TAFF] and the organizer TÜYAP Fairs for the IDEF DAILY publications of IDEF ‘15.
The IDEF Daily Office welcomes all exhibitors for their messages in the IDEF DAILY - so feel free to visit us at the on-site

IDEF DAILY Offices [at EGE 2], located next to the Mönch Publishing Group Stand (F-02), or contact us at:
Tel: +[90-212] 867 11 86 - Fax: +[90-212] 867 11 87

E-mail: idefdaily@monch.com.tr

IDEF DAILY Technical Team
Mehmet DEMİRKOL - Advertising and Technical Coordinator

Bora KUTLUHAN - Editor-in-Chief [Savunma ve Havacılık]
İbrahim SÜNNETCİ - Lead-Editor IDEF Daily

Dennis-P. MERKLINGHAUS - Editor-in-Chief [Military Technology]
Salim Abou ISMAIL - Editor-in-Chief [Al Defaiya]

Rashad SULEYMANOV - Editor-in-Chief [Azeri Defence]
Bindiya Carmeline THOMAS - Editor

İzzettin BULUT - Editor
Seçil SIHLÉN - Graphic Design

Osman ŞAHİNYAVUZ - Graphic Design
Elvin YENİCE - Graphic Design

Ayşe ŞİMŞEK - Administrative Assistant
Uğur ÇARDAKLI - Distribution

Ramazan ZAİM - Assistant
Adnan ABAY - IT Expert
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