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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın açılışı gerçekleştirdiği tören İstiklal
Marşının okunması ile başladı. Ardından açılış
konuşmaları gerçekleştirildi.

İlk konuşmayı
yapan Türk Silahlı
Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı
(TSKGV) Genel
Müdürü Korgeneral
(E) Orhan AKBAŞ
konuşmasında
şunları söyledi:

“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.

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 TSKGV bu görevini, Yüce Türk
Milleti’nin bağışları ile yaratılan ve kendi faaliyet
alanlarında lider şirket konumuna gelen
Aselsan, TAI, 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,
TAI’nin 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.”

IDEF ’15 AÇILIŞ TÖRENİ

İlki 1993’te düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarlarının 12’ncisi IDEF ’15, 5 Mayıs
2015’te İstanbul, Beylikdüzü’ndeki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle
açıldı. Avrasya bölgesinin en büyük, dünyanın ise ilk beş Savunma Sanayi Fuarı arasında yer
alan IDEF Fuarı, 54 ülkeden 780 katılımcı firma ile yeni bir seviyeye ulaşmıştır. IDEF ’15 Fuarını
100’e yakın resmi delegasyon/heyet ziyaret etmektedir.
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Daha Sonra
kürsüye gelen Milli
Savunma Bakanı Dr.
İsmet YILMAZ şu
konuşmayı yaptı:

“Sayın
Cumhurbaşkanım,

Saygıdeğer
katılımcılar,

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 bu
Fuar vesilesiyle misafir ediyoruz.

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 en önemli
platformlardan biridir.

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 ziyaret
eden ve IDEF ‘15 Fuarı’na iştirak eden tüm dost
ve kardeş ülke temsilcilerine, şirketlerine
teşekkür ediyor, Fuarın tüm katılımcılar için
verimli geçmesini beklentilerinin karşılandığı bir
Fuar olmasını diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım,
Sözlerime son verirken IDEF ‘15 Fuarı’nın

ülkeler arası ilişkilerimize de önemli katkılar
sağlayacağına inanıyor, katılımları ile bizleri
onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm
katılımcılara saygılar sunuyorum.”

Cumhurbaşkanı
RT ERDOĞAN, açılış
töreninde yaptığı
konuşmanın ilk
bölümünde
Türkiye’deki
Savunma Sanayinin
dünü ve bugünü
hakkında bilgiler
verdi. ERDOĞAN bu

bölümde şunları söyledi:
“Değerli Misafirler,

Değerli Katılımcılar,
Sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyor, 12’nci

Savunma Sanayi Fuarının hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum.

Fuar vesilesi ile 70 ayrı ülkeden İstanbul’a
gelen misafirlerimize de ayrıca hoş geldiniz
diyorum.

Bu Fuarın aynı zamanda katılımcı ülkeler ve
kuruluşlar arasındaki dostluk ve işbirliğinin
geliştirilmesi bakımından da önemli olduğuna
inanıyorum.

Kendi alanında, az önce de ifade edildi,
dünyadaki en büyük beş etkinlikten biri haline
gelen bu Fuarın özellikle düzenlenmesinde
emeği geçenleri huzurunuzda bir kez daha
yürekten tebrik ediyorum.

Değerli misafirler,
Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar 92 yıllık

bir geçmişe sahipse de bizim devlet
geleneğimizin binlerce yıllık, bu coğrafyadaki
varlığımızın da bin yıllık bir geçmişi var. Kara
Kuvvetleri Komutanlığımız bu yıl kuruluşunun
2.224’üncü yılını kutluyor. Anadolu topraklarını
vatan haline dönüştürüşümüzün müjdecisi olan
Malazgirt Zaferimizin üzerinden 944 yıl geçti.
Tarihimizdeki en önemli askeri güçlerimizden
olan Yeniçeri Ocağının kuruluşunun 653’üncü
kuruluş yıldönümüne ulaştık. Bu yıl İstanbul’un
fethinin 562’nci sene-i devriyesini idrak
ediyoruz. Daha yakın tarihlere geldiğimizde
19’uncu Yüzyılda kurulan ilk modern
ordumuzun üzerinden 189 yıl geçmiş durumda.

Cumhuriyetimiz 92 yıllık olabilir. Ama
bilhassa askeri kurumlarımızın geçmişleri çok
eski dönemlere kadar uzanıyor. Bu köklü
geçmişte günümüzde Savunma Sanayi diye
ifade ettiğimiz askeri amaçlı araç gereç üretimi
konusunda da çok önemli örnekler vardır.
Selçuklu Devletinden başlayan, Osmanlı
Döneminde devam eden süreçte en güçlü
savaş gemileri bu coğrafyadaki tersanelerde
üretildi. İstanbul’un fethi başta olmak üzere kara
savaşlarının en büyük gücü olan toplar bu
coğrafyada geliştirildi ve döküldü. 17’nci Yüzyıla
kadar bu bölge dünyanın en önemli Savunma
Sanayi merkezi durumundaydı. Daha sonra
Avrupa ülkeleri üstünlüğü ele geçirdi ve bu
şekilde günümüze kadar geldi.

Bununla birlikte bilhassa Kurtuluş Savaşı
gibi zorlu dönemlerde eldeki kıt imkanlar en iyi
şekilde kullanılarak büyük zaferler kazanmamızı
sağlayan üretimler yapıldı. Cumhuriyetin ilk
döneminde geçmişte yaşanan sıkıntılar da göz
önünde bulundurularak Savunma Sanayi
konusunda çok ciddi bir atılım başlatıldığını
görüyoruz. Ancak bilhassa 2’nci Dünya

Savaşının ardından bu çabaların yerini dışardan
hazır ürün alımına bıraktığını üzüntü ile
müşahede ediyoruz. Uçak fabrikaları, tersaneler
ve diğer tesislerin kapısına kilit vurularak
ihtiyaçlar NATO çatısı altında dışarıdan temin
edilmeye başlandı. Kıbrıs çıkarması ve uzun
yıllar boyunca sürdürmek zorunda kaldığımız
terörle mücadele dönemi kendi Savunma
Sanayimizi kurmamızın gerekli olduğunu bize
çok açık şekilde gösterdi.

Değerli misafirler,
İşte bu tecrübelerin ardından yoğunlaşan

Milli Savunma Sanayini kurma çalışmalarımızda
2002’ye geldiğimizde dışa bağımlılık oranımız
%80’ler düzeyindeydi. Bugün Savunma Sanayi
ihtiyacımızın %54’ünü kendi imkanlarımızla
karşılar hale geldik. Amacımız 2023’e
geldiğimizde Savunma Sanayimizi dışa
bağımlılıktan tamamen kurtarmaktır.

Bugün dünyanın en büyük 100 Savunma
Sanayi firması arasında, az önce Genel
Müdürümüzün de ifade ettiği gibi, iki Türk
firması da yer alıyor. Savunma Sanayimizin
üretim gücü geçen yıl ABD$5 Milyar’ı aştı. Yıllık
TL1 Milyar ArGe harcamasıyla Savunma
Sanayimiz en çok araştırma geliştirme ve
teknoloji yatırımı yapan sektör haline geldi.
Sadece son iki-üç yılda bizzat katıldığım
Savunma Sanayi projelerinin dahi bu konuda
kat ettiğimiz mesafe konusunda bir fikir
vermeye yeteceğini düşünüyorum.

Bakınız bu yıl 16 Mart’ta Aselsan Gölbaşı
yerleşkesi Radar ve Elektronik Harp Merkezinin
açılışına katıldım. Geçtiğimiz yılın son ayında 15
Aralık’ta Gebze’de Türksat 6A Projesinin imza
törenine şahitlik ettim. Yine geçtiğimiz yıl
Haziran ayında ATAK Helikopterlerimizin teslim
töreninde yer aldım. Eylül 2013’te ‘Korvet’
Projemizin ürünü olan MilGem Büyükada
Gemimizin teslim töreninde bulundum. 2012’de
de Hürkuş Uçağımızın hangardan çıkış törenine
katılmıştım. Bunların yanı sıra Ana Muharebe
Tankımız ALTAY ile ilgili çalışmalar son aşamaya
geldi. Tankımızın prototipi hazır, seri üretime
geçilecek.

İnsansız hava uçakları konusunda bir çok
proje yürütüyoruz. ANKA Projesi ve Taktik
İnsansız Hava Aracı sisteminde son aşamaya
gelindi. MilGem Heybeliada Gemimiz
tamamlanıp hizmete girmişti. Aynı Proje
kapsamında Burgazada Gemimizin inşası
sürüyor. Bunlarla birlikte yüze yakın askeri gemi
ve karakol botu tersanelerimizde üretilerek
Deniz Kuvvetlerimize ve Sahil Güvenlik
Komutanlığımıza teslim edildi. Milli Savaş
Uçağımızın tasarımı ile ilgili süreç devam ediyor.
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Askeri amaçlara yönelik Özgün Helikopter
Geliştirme Projesini de başlattık. Milli
sanayimizin katkıları ile geliştirilen Deniz Karakol
Uçakları hizmete girdi. Askeri personeli mayın
tehdidinden koruyan KİRPİ Araçlarından bugüne
kadar 614’ü Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim
edildi. Seyir füzeleri, tanksavar füzeler, güdümlü
roketler gibi ürünleri kendi teknolojimiz ile
üretebilir hale geldik. Uydu sistemlerinin
tasarımı ve üretimi yanında bir uydu fırlatma
merkezi kurmaya yönelik çalışmaları devam
ettiriyoruz. Hava Savunma Sistemleri
konusunda da çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz.
Alçak ve orta irtifa hava savunması için üretilen
HİSAR Füzelerinin denemeleri başarı ile
tamamlandı. MIZRAK Tanksavar Füzeleri ile ilgili
çalışmalar sürüyor.

Savunma Sanayi konusundaki bir diğer
önemli projemiz de Milli Piyade Tüfeği
üretimidir. Bu Projeyi de hamdolsun başarı ile

tamamlamış bulunuyoruz.
Değerli misafirler,
Hazır alımdan, ortak üretime oradan kısmi

tasarım aşamasına gelen Savunma
Sanayimizde bundan sonraki hedefimiz özgün
tasarımdır. Şu andaki tüm projelerimizde buna
yöneliktir.

Sanayi ve teknoloji alanındaki atılımlarımız
elbette sadece Savunma Sanayi ile sınırlı değil.
Yerli çip üretiminden, yerli tasarım otomobil
üretimine, yüksek hızlı tren lokomotiflerinden,
hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi
santrallerine kadar geniş bir yelpazede
çalışmalarımız sürüyor.

Geçtiğimiz 12 yılda milli gelirini ABD$230
Milyar’dan ABD$800 Milyar’a çıkartan Türkiye,
2023’te bu rakamı ABD$2 Trilyon’a yükseltmeyi
hedefliyor.

Küresel kriz ortamına rağmen büyümesini
istikrarlı bir şekilde sürdüren Türkiye

önümüzdeki dönemde inşallah hedeflerine
ulaşacak.”

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN konuşmasının bu
bölümünde istikrar ve güven ortamı içinde
güçlenen, gelişen kalkınan Türkiye’nin bölgesi
için de bir umut kaynağı haline geldiğini
söyleyerek, “bölgemizdeki ve dünyadaki tüm
mazlum toplumları, tüm mağdurların dertlerine
derman olmaya çalışıyoruz” dedi. Geçen yıl
ABD$4.5 Milyar insani yardım ile dünyada
3’üncü sırada olduğumuzu ifade eden
ERDOĞAN, Suriyeli göçmenlere Türkiye’nin
bugüne kadar ABD$5.6 Milyar harcandığını,
buna karşılık Akdeniz’deki trajediye kayıtsız
kalındığına vurgu yaptı. 

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN konuşmasını şu
cümlelerle bitirdi:

“Ülkemizi, vatanımızı, insanımızı savunmak
için her türlü hazırlığı yapmak, her türlü tedbiri
almak, hem hakkımızdır hem de yöneticiler
olarak görevimizdir. Bu imkanların başka
toplumların haklarının gaspı için kullanılması
bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir davranıştır.
Dünyada saldırganlar oldukça savunma için
daima hazır olmak bir mecburiyettir. Biz
Savunma Sanayimizi bu anlayışla sadece
kendimiz için değil aynı zamanda dostlarımız ve
kardeşlerimiz için de destekliyor,
güçlendiriyoruz.

Bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dostlarımızın
istifadesine sunuyoruz. Sadece ürün satma
peşinde değiliz. Biz uzun vadeli ortaklıklar
kurmayı ortak projeler geliştirmeyi de
hedefliyoruz.

Ben bu düşüncelerle bir kez daha 12’nci
Uluslararası Savunma Sanayi Fuarının hayırlara
vesile olmasını diliyorum. Fuarın
düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor,
sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum.” ID

IDEF ’15 OPENING CEREMONY
The 12th International Defence Industry Fair IDEF '15, which was organized for the first time in
1993, began with the opening ceremony on 5 May 2015 at Tüyap Fair and Exhibition Center in
Istanbul, Beylikdüzü. IDEF fair, which is the biggest defence fair in the Eurasia region and the
fifth biggest in the world, reached to a new level with approximately 780 participants coming
from nearly 54 countries. Nearly 100 official delegations/committees are visiting IDEF '15. 

THE ceremony, which was opened by
President Recep Tayyip ERDOĞAN, began with
the national anthem. Afterwards, opening
speeches were
addressed. 

As the first
speaker, General
Director of the
Turkish Armed
Forces Foundation
[TSKGV] LtGen. (Ret)
Orhan AKBAŞ said,

“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.
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. 

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





May, 2017 in Istanbul. 
I pay my respects to you all.”
Later on, the

Minister of National
Defence Dr. İsmet
YILMAZ came to
the floor and gave
the following
speech:

"Dear Mr.
President,

Distinguished
participants.

Welcome to the 12th IDEF '15 International
Defence Industry Fair. Today, on the occasion of
this fair, we are welcoming the representatives
of friend and ally countries and leading defence
companies that shape the Defence Industry.

IDEF Fair, which is the biggest in its region
and fifth biggest in defence industry fair around
the world, is one of the most important
platforms that brings together the world's
leading Defence Industry firms and authorities
responsible for procurement and who provide
the basis for Defence Industry Cooperation
activities between countries.

Dear Mr. President,
Honorable Guests,
During IDEF International Defence Industry

Fair, where more countries and firms are
participating with each passing year, several
cooperation agreements and protocols will be
signed. I believe that these contracts that will
be signed will greatly accelerate our bilateral
relationships.

We would like to extend our gratitude to all
representatives from friendly and ally countries
who have accepted our invitation and visited
our country and attended IDEF '15 and sincerely
wish that it would be a productive Fair, where
the expectations of all participants will be met. 

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. 

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

Dear Mr. President, as I conclude my
speech, I would like to express my belief that
IDEF '15 Fair will provide great contributions to
intercountry relationships and also would like to
give my regards to our Mr. President and all the
participants who honored us."

In the first part of his speech during the
opening ceremony,
President RT
ERDOĞAN
presented some
information about
the past and present
of Defence industry.
In the first part,
ERDOĞAN said:

"Distinguished
Guests,

Honourable Participants,
I greet you with love and respect and wish

that 12th Defence Industry Fair would bring luck
and prosperity.

Furthermore, I would like to welcome all
our guests coming to Istanbul from 70 different
countries on the occasion of this fair.

I also believe that this Fair is of importance
with regards to the development of friendship
and cooperation between paticipating countries
and organizations.

Once again, I would like to extend my
hearty congratulations before you for everyone
who has had part in the organization of this
Fair that has become the fifth biggest event
around the world, as it has been mentioned
just before.

Distinguished Guests,
Although Republic of Turkey has a history of

92 years, our state tradition has a past of
thousands of years while our presence in this
geography dates back to a thousand year. This
year, our Land Forces Command celebrates its
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2.224th anniversary. 944 years has passed
since the Victory of Malazgirt, which heralded
our settlement in Anatolian soil as our
homeland. We have come to the 653th
anniversary of Jannisary Guild, which was one
of the most important military establishments in
our history. This year, we are celebrating the
562nd anniversary of the Conquest of Istanbul.
When we look at more recent times, we see
that 189 years passed since the foundation of
our modern army that was established within
the 19th century.

Our Republic might be 92 years old.
Nevertheless, the historical background of our
military institutions in particular dates back to
very old times. Within this deep-rooted history,
there are several important examples regarding
the production of military purpose means,
which we today call as Defence Industry. During
the period that started with Seljuk Empire and
went on with the Ottoman Empire, the most
powerful battleships were constructed at the
shipyards located in these regions. Cannons,
which have been the most powerful weapon in
ground wars and in the Conquest of Istanbul,
were developed and casted in this geography.
Until the 17th Century, this region was the most
important Defence Industry center for the world.
Later on, Europe seized superiority and reached
to the position that they have today.

Furthermore, during challenging periods
such as the Independence War, productions
were carried out with the efficient utilization of
the limited available resources which
consequently brought great victories.
Considering the challenges experienced during
the early periods of the Republic, we see that
significant progress was started regarding
Defence Industry. However, especially after the
2nd World War, we come to see, to our dismay,
that these efforts were replaced with the
approach of purchasing finished products from
foreign countries. Aircraft factories, shipyards
and other facilities were shut down and needs
began to be met by procuring from foreign
countries under NATO. Cyprus War and the war
on terrorism that we had to maintain for so
long years clearly showed that we need to
establish our own Defence Industry.

Dear Guests,
With regard to our efforts in establishing a

National Defence Industry which intensified
after these experiences, in 2002, the rate of our
dependence on foreign sources was hovering
around 80%. Today, we have come to a
position where we can meet the 54% of our
Defence Industry needs with our own
capabilities. Our goal is, as of 2023, to
completely free our Defence Industry from
dependence on foreign sources.

Today, as it has been expressed by our
Director General just a moment ago, there are
two Turkish firms among the world's biggest
100 Defence Industry firms. The production
strength of our Defence Industry exceeded
US$5 Billion in the previous year. With annual
expenditure of 1 Billion TL on R&D efforts, our
Defence Industry has become the sector where
the most research and development and

technology investments were made. I believe
that even only the Defence Industry projects
that I personally participated within the last
two-three years provide sufficient insight
regarding the distance that we covered in this
area. 

This year on March 16, I attended the
opening of the Radar and Electronic Warfare
Center at Aselsan Gölbası Compound. I was
present at the signing ceremony of Türksat 6A
project in Gebze, in the last month of the
previous year, on 15th December. Again, in the
previous year, I attended the delivery ceremony
for our ATAK Helicopters in June. In September
2013, I attended to the delivery ceremony of
MilGem Büyükada Vessel, a product of our
'Korvet' Proect. Also in 2012, I participated in the
rollout ceremony of our Aircraft 'Hürkuş'. Apart
from these, the efforts regarding our Main Battle
Tank Altay have reached to the final stage. The
prototype for our tank is ready and the serial
production is about to start.

We are conducting many projects regarding
unmanned aerial aircrafts. We have reached to
the final stage at ANKA Project and Tactical
Unmanned Aerial Vehicle system. Our MilGem
Heybeliada Vessel was completed and entered
into the service. Under the same project, the
construction of our Burgazada Vessel is in
progress. In addition to these, nearly a hundred
military vessels and patrol boats were
manufactured in our shipyards and delivered to
our Naval Forces and Coast Guard Command.
The process regarding the design of our
National Combat Aircraft continues. We also
started Genuine Helicopter Development Project
with the aim of military purposes. Maritime
Patrol Aircrafts developed with the contributions
of our national industry were entered into the
service as well. 

Until today, 614 KİRPİ vehicles, which
protect military personnel against mine threat,
were delivered to the Turkish Armed Forces. We
have come to a position where we can
manufacture products such as cruise missiles,
anti-tank missiles, guided rockets with our own
technology. In addition to the design and
production of satellite systems, we also
continue our efforts to establish a satellite-
launching center. We also carry out significant
efforts in the field of Air Defence Systems. 

The testing of HİSAR missiles manufactured
for low and medium level air defence has been
successfully completed. The activities regarding
MIZRAK Antitank Missiles are in progress.

Another important project in Defence
Industry is the production of National Infantry

Rifle. With god's blessing, we have successfully
completed this Project as well.

Dear Guests,
In our Defence Industry, which progressed

towards joint production from purchasing
finished products and from there to the stage of
partial design, our next goal is to carry out
genuine designs. Currently, all our projects are
oriented towards that goal.

Our advances in the fields of industry and
technology, of course, are not just limited to
Defence Industry. From the local production of
chips to the manufacturing of locally designed
automobiles, high speed train locomotives,
sonar and wind plants, we continue our efforts
in a wide range.

Increasing its national income from US$230
Billion to US$800 in 12 years, Turkey aims to
increase this figure to US$2 Trillion in 2023.

Maintaining its steady growth despite the
environment of global crisis; Turkey, if God
permits, will reach to its goals in the coming
period.

In this part of his speech, President
ERDOĞAN expressed that a strengthening,
improving and developing Turkey has become
a source of hope in the region and said, "We
are trying to be a solution for all oppressed
communities and victims in the region and
around the world."  Stating that we ranked 3rd
in the world with 4.5 Billion $ humanitarian aid,
ERDOĞAN underlined that nothing significant
was done for the tragedy in the Mediterranean
although Turkey spent US$5.6 Billion to the
Syrian immigrants. 

Turkish President ERDOĞAN concluded his
speech with the following statements, "Doing all
kinds of preparations, taking all sorts of measures
to defend our nation, homeland and our people
is our right and also our duty as administrators.
Using these capabilities to steal the rights of
other people is not something that we can
accept. As long as there aggressors in the world,
we are obliged to stand ready to defend. With
this kind of understanding, we support and
strengthen our Defence Industry not just for
ourselves but also our friends and brothers.

We present our knowledge and experience
to the use of our friends. We are not just
interested in selling a product. We also aim to
establish long-term partnerships and develop
joint projects.

With these thoughts in mind, once again, I
wish this fair brings luck and prosperity.
Extending my congratulations to everyone who
had a part in the Fair's organization and I greet
all of you with love and respect." ID
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Turkish Defence and Aerospace Industry: A
Tough Competitor and A Reliable Partner

Seen by many as an emerging force in the global defence market, Turkey in the last 15 years
has embarked on a defence equipment policy, which puts major emphasis on indigenous
manufacturing and development. 

THROUGH a determined pursuit of
technology transfers and co-production
contracts - when defence equipment from
abroad is built in Turkey - the country has been
able to build up a formidable industry. Thus, the
Turkish Defence and Aerospace Industry have
achieved a remarkable progress in many areas
over the last decade and steadily increasing its
efforts to become self-reliant. 

Established in 1985 with the aim of
modernising the Turkish Armed Forces (TAF) and
to develop the Turkish defence sector, the
Under Secretariat for Defence Industries (SSM)
has played an important role in this remarkable
progress. 

The Turkish General Staff (TGS) also
supported the SSM in its efforts by giving the
go-ahead to further develop local capabilities at
all costs, and Turkey’s defence industry can
today compete in the international arena, with
the ability to meet most of the requirements of
both TAF and its international customers.

Establishing a local, self-contained defence
sector is of vital importance for Turkey under
the direction and supervision of the SSM.
Compared to 30 years ago when the SSM was
founded, Turkish Defence Industry today is in a
very different position. Today, the Turkish
defence industry possesses design,
development, manufacturing, integration and

test capabilities in the fields of communications,
electronic warfare, thermal imaging systems,
optics and lasers, weapon systems, avionics,
military vehicles, armaments, fire control
systems, software design, servo control and
stabilisation and simulation. 

The industry is well structured with prime
contractors and a wide network of vendors. A
healthy interdiction is developing with the
related civilian sectors, such as like automotive,
shipbuilding, electronics and IT. To allow
integration of the universities and research
institutes with defence industry several

technology parks have opened up in Turkey’s
major universities, and over 200 (including the
TüBiTAK funded projects) R&D projects have
been launched in cooperation with research
institutes. 

Today, Turkey is developing and producing
all kinds of systems, excluding fighter jets
(although the Engineering Development and
Preliminary Design Phase of the National
Combat Aircraft (MMU/TF-X) is being carried out
by TAI in close cooperation with universities
and other leading local companies), large
transport aircraft, submarines (preliminary
studies for MilDen (National Submarine) are
being carried out at Research Centre Command
(ArMerKom) of the Turkish Navy) and heavy-lift
helicopters, and as of the end of 2014 the
Turkish defence industry’s product portfolio
features over 1500 indigenously developed
systems and subsystems, most of which have
been designed, developed and produced by
Turkish companies through R&D programmes
funded by MoND/SSM and the Scientific and
Technological Research Council of Turkey
(TüBiTAK). 

By supporting domestic design projects, the
SSM has aimed to reduce Turkey’s dependence
on foreign suppliers to a minimum through the
use of existing local resources. Regarding their
vision in industrialization efforts Undersecretary
Prof. Dr. İsmail DEMİR said, “Our vision is to
integrate the industrial ecosystem into the
defence sector and to lean as much as

Ibrahim SUNNETCI T129A ATAK Helicopter (Photo: TAI).

ALTAY MBT’s preliminary prototype FTR is seen here during live firing test at
Şereflikoçhisar Firing Range (Photo: Otokar).
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possible towards domestic production that
does not oblige us to be foreign-dependent in
certain critical fields.”

As a result of the SSM’s efforts and policies
aiming to integrate all of the major actors in the
sector, including subsystem producers (sub-
industry companies), companies in the
Technology Parks, SMEs, research institutions
and universities to assure sectorial depth,
Turkey has established a competent and
sustainable defence industry infrastructure
comprising more than 100 defence
manufacturers and more than a 1,000 small-
scale enterprises that can develop critical
technologies indigenously and produce state-
of-the-art equipment compatible with
international standards.

The participation of private sector
companies (including subsystem producers and
Technology Park companies), R&D institutions
and universities in defence sector activities also
provide Turkish defence contractors with a
major advantage in the international market in
terms of both cost and the level of advanced
technologies offered.

The SSM coordinates the entire Turkish
defence sector through special contracts with
state-owned companies, allowing it to utilise
their capabilities in the most efficient manner. 

Turkey has a well-structured defence sector,
which can be classified under four main groups
as State-owned Enterprises, Military
Factories/Shipyards (such as İstanbul Naval
Shipyard, Gölcük Naval Shipyard, Main
Maintenance Centres and Air Supply and
Maintenance Centres), Private Sector Enterprises
(such as Otokar, Nurol Makina, HEMA Defence,
Gate Electronics, KaleKalıp, Vestel Defence RMK
Marine and Yonca-Onuk JV) and Foreign
Partnerships/Joint Ventures (such as TEI, Alp
Aviation, FNSS, YALTES and AYESAS). 

The backbone of the Turkish defence sector
is formed by state-owned, government-
controlled corporations, including Turkish Armed
Forces Strengthening Foundation (TAFF)
companies such as Aselsan, Havelsan,
Roketsan and TAI, which contribute the lion’s
share of turnover and export figures. 

With about 32,368 employees (2013 figure
according to Defence and Aerospace Industry
Manufacturers Association SASAD’s Defence &
Aerospace Industries 2013 Performance Report
and 11,662 of this figure are engineers) a
combined turnover of US$5,076 Billion (2013
figure, 2014 figure is yet to be disclosed) and
R&D spending of US$927 Million (2013 figure,
2014 figure is yet to be disclosed) the Turkish
Defence and Aerospace Sector continues to
grow at a global scale.

As indicated in the 2012–2016 Strategic
Plan prepared by the SSM, defence and
aerospace exports should increase to US$2
Billion, R&D expenditures should increased to
US$1.2 Billion and total revenues to US$8
Billion by 2016. The share of domestic
procurements has also witnessed a noteworthy
increase, from 25 per cent in 2003, 41.7 in
2007, and 54 per cent in 2011 to around 60
per cent in 2014. Target for 2016 is set as 70
per cent. All estimates show that the Turkish
defence sector will grow further in the coming
years and should achieve 2016 targets without
any problem.

According to the SSM 2014 Activity Report,
as of the end of 2014 the SSM is managing
356 defence and security programmes (valued

at over US$30 Billion) in the land, air, space,
sea, electronics and weapon systems areas for
Turkish Armed Forces, Security General
directorate (SGD, Turkish National Police), MIT
(Intelligence Service), and other governmental
organisations, including, but not limited to, the
General Directorate of Forestry and the General
Directorate of Mineral Research and Exploration
(MTA). 

Contracts were awarded (valued at
TL59.324 Billion) in 225 of these defence and
security programmes and the remaining 131
programmes are currently on going.

And 45% of the 225 contracted defence
and aerospace projects are being realised with
in-country development model, 24% under R&D
programmes, 15% with direct procurement
model and 10% under a joint production
model. Another 47% of the TL59.324 Billion

contacts value covered joint production
programmes, 28% were for in-country/domestic
development programmes and 10% were for
direct procurement programmes. 

According to the SSM 2014 Activity Report
during 2014, SSM awarded 10 contracts with a
total value of TL7 Billion and 94,24% of these
projects/contracts will be carried out under the
joint production model. Total value of 3 R&D
contracts awarded by the SSM during 2014 is
TL34 Million. 

During 2014 SSM also issued 16 Request
for Proposals (RFPs) for the new programmes.
Since most of the high-value contracts awarded
and most of the needs of TAF have been
already fixed with recently awarded contracts,
the project volume is expected to shrink in
forthcoming years, and thus the stagnation in
defence spending is unlikely to change in the
short term.

MoND Budget and DISF 

In order to maintain its existence, to
preserve its stability and national interests,
Turkey has to have an effective and deterrent
military power that is proportionate to the risks
and threats to which it is exposed. 

Integrated with Aselsan Helicopter
EW Self Protection System (HEWS),
S-70A28D Black Hawk Helicopter
of the Turkish Army is seen here
during flight test  (Photo: Aselsan).

Computer generated
image of Turkish Light
Utility Helicopter while
flying over TAI facilities
(Photo: TAI).
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Today Turkish Armed Forces boasts the
second-largest armed forces in NATO in terms
of manpower after the United States, and
counted as one of largest in the world.
According to Turkish General Staff, as of March
2015 there are a total of 685,862 personnel
(including 53,122 civilian employees and
400,374 rank and file) in Turkish Land, Naval
and Air Forces as well as in Gendarmerie
General Command and the Turkish Coat Guard
Command services. 

Turkey is spending over US$4 Billion
annually from its national resources to meet its
armed and security forces’ modernisation
requirements and to maintain and to improve
their combat capabilities well into the future.
Furthermore, it has been estimated that Turkey
also spends a further US$3–4 billion annually
assuring the maintenance, repair and
sustainment of the weapon systems, platforms
and equipment currently in the service of TAF.

According to data collected by SIPRI, Turkey
ranks 15th largest defence spender with
US$22,6 Billion worth of military expenditures in
2014. Turkish Defence Minister Dr. İsmet
YILMAZ, disclosed that Turkey’s defence
spending was TL29.4 Billion (US$13,2 Billion) in
2014 and Turkey had spent about 1.71 per
cent of its Gross Domestic Product on defence
in 2014. This is far less than was spent in the

past; Turkey spent 3.45 per cent of its GDP on
defence in 2002 and 2.98 per cent in 2003. 

Minister YILMAZ also disclosed that Turkey’s
military expenditure per capita in 2013 (2014
figures are yet to be disclosed) was TL474. In
2015, the defence budget will account for 6.3%
of the overall budget, compared with 6.5% in
2014

The Ministry of National Defence (MoND)
2015 budget amounts to TL22,764 Billion, an
4,3 per cent increase on 2014 (TL21,8 Billion).
57% of the MoND’s budget is earmarked for
personnel expenditures in 2015: a 9% increase
from 2014. And 41% (TL9,259 Billion) will be
allocated for the procurement of goods and
services. 

The MoND budget does not include the
spending of Gendarmerie General Command
(GGC) or Coast Guard Command (CGC), which
come under the Ministry of Interior (MoI),
although their budgetary allocations are
transferred to the MoND (in the case of defence
procurement) from the MoI, and therefore
represent additional procurement capacity.

In 2015 a budget of around TL6.49 Billion
(TL6.15 Billion during 2014) has been allocated
to the Gendarmerie General Command and
TL506 Million (TL452 Million during 2014) to
Coast Guard Command. The budget allocated
to the SSM is TL49,64 Million, and is used only

to pay the salaries and associated expenses of
the SSM, as the majority of the SSM budget is
met from sources transferred from the Defence
Industry Support Fund (DISF/SSDF). 

With the addition of the budgets of the
Security General Directorate (SGD, TL17,623
Billion, a 6,44 per cent increase on 2014), the
Turkish National Intelligence Service (MIT, TL1.1
Billion,  a 10 per cent increase on 2014), the
Secretariat General of the National Security
Council (MGK, TL22,5 Million) and the
Undersecretary for Public Order and Security
(KDGM, TL22,18 Million), the total budget
(including the DISF budget) allocated to Turkey’s
defence, security and intelligence organisations
is reaching over TL50 Billion (around US$19
Billion with current US$/TL exchange rates).

The majority of SSM projects are being
financed from sources transferred from the DISF,
an extra budgetary financial resource for
defence procurement that is totally
independent of the MoND budget. By
November 2011 the DISF had been used by
the SSM only for military purchases, but with
amendments that made in the SSM act under
Legislative Decree No: 661, during 2011 and
2014, the fund is now also available for
financing the urgent intelligence and security
related requirements of MIT and the SGD. 

The procurement of similar systems for

SMART-S Mk2 3D
Surface/Air Search Radar

(Photo: IDEF Daily).

Aselsan’s X-Bant Man-pack Satellite
Terminal (Photo: IDEF Daily).

Aselsan’s solutions being delivered under the Modular
Interim Base Area Project of the TAF (Photo: Aselsan).
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both TAF and the internal security organisations
will allow effective use of national resources.
This change will also allow, MIT and SGD to
benefit from the experience and know-how of
SSM in the management of defence and
security procurement programmes. 

Speaking to SAVUNMA ve HAVACILIK
Magazine, Defence Minister YILMAZ said that in
addition to the MoND budget, during 2014
US$2.7 Billion had been allocated from the DISF
budget to fund defence and aerospace
programmes and from August 2010 until by the
end of 2014, SSDF’s total accrued income has
reached to TL13.5 Billion. 

According to SSM’s 2014 Activity Report
DISF revenues reached to TL3,347 Billion, while
the SSM paid TL3,607 Billion to fund the
defence projects from DISF resources. And as of
December 31, 2014 DISF has around US$5.7
Billion-worth of accrued assets in the Treasury
that awaits remittance.

Exports

To lighten the extra load on the local
economy, exports are, and will continue to be a
prerequisite. As a result of the policies put in
place by the SSM over the last decade, the
Turkish defence sector is now making its
presence felt in the fields of land, air and naval
platforms, as well as in defence electronics
(including combat management systems) and
weapon systems. Today Turkey is very well
known by global defence market with its
projects rather than purchasing capabilities.

Ratios show that Turkey is among the
defence industry exporting countries. Leading
Turkish companies are active in their respective
fields, are now in a position to compete in the
international defence markets and receive
orders from abroad for their state-of-the-art,
NATO-standard compliant and cost-effective
products. 

It should be noted that the products
produced by the Turkish Defence and
Aerospace Sector for TAF have also been sold
internationally on the world markets. The wide
use by TAF of products that have been
designed and developed locally is a significant
reference to their quality. 

Standing at roughly US$784 Million in
2008, the volume of Turkish defence and
aerospace exports has ballooned over the last
six years and has reached around US$1.648
Billion in 2014. 

This is a reflection of the expansion of
overall trade with the European Union and
NAFTA (Turkey mainly exports commercial and
military aircraft such as A400M and F-35 JSF
aircraft components and parts to EU countries
and the USA under IP/O commitments), Middle
East/the Gulf Region, the Caspian Sea Region,
and the Commonwealth of Independent States
(CIS), which have become the major markets for
Turkish Defence & Aerospace Sector sales. 

According to SSI’s defence and aerospace
exports regional distribution chart NAFTA
countries were at the top of Turkey’s list of
exports based on regional distribution and
Turkey’s sales to these countries in 2014 was
33.8%. The rate of export to European Union
countries was 23,5% and Middle Eastern and
the Gulf Region countries remained as third on
the list with a rate of 15,1%. 

Increase in export rates in Far East and
Africa – the regions in which the existing export
rate was expected to be increased in 2015 –
were observed as 10,2% and 4,7%. The rate of
export to CIS countries realised as 8,6% during
2014. The SSM plans to expand its presence in
South America, Africa and South East Asia to
help meet Turkey’s goal of increasing arms
exports to US$2 Billion by the end of 2016. 

According to Turkish Exporters’ Assembly
(TIM) figures, Turkish companies operating in
the defence and aerospace sectors increased
exports to US$1,647.863 Billion (including civil
and military helicopter and aircraft parts and
components sales) in 2014, which represents a
18,7 per cent increase on the 2013 figure
(US$1,388.8 Billion). 

According to TIM figures the list of the top
10 countries that imported defence and
aerospace products from Turkey in 2014 is
composed of; the USA, Malaysia, the UAE,

Spain, Italy, France, Qatar, Azerbaijan,
Turkmenistan and the UK. With a total of
US$547 Million in purchases United States was
the largest recipient/importer (mainly military
and civil helicopter and aircraft parts, and
component sales realised under offset
commitments), followed by the Malaysia with
US$1220,076 Million, UAE with US$106 Million,
Spain with US$87,747 Million, Italy with
US$77,108 Million, France with US$60,095
Million, Qatar with US$52,783 Million,
Azerbaijan with US$49,625 Million,

Turkmenistan with US$48,387 Million and the
UK with US$35,526 Million. 

Top defence and aerospace items exported
by Turkey include commercial and military
aircraft and helicopter fuselage parts, engine
parts, armoured land vehicles, patrol boats,
missiles, rockets, launching platforms, light
weaponry and electronic systems, including
transmitters, simulators, sensors and military
software.

In order to increase the efficiency of Turkish
defence sector exports and to intensify the
coordination of export-related activities, Turkish
Defence & Aerospace Industry Exporters’
Association (SSI) was established in late 2011
with full support and coordination of the Turkish
Ministry of Economy. Functioning under TIM, the
SSI is a network of suppliers, manufacturers and
exporters of land and naval platforms,
aerospace, defence electronics, weapon
systems and ammunition, support systems and
logistic services, military clothes and finery
equipment, R&D, engineering etc.

Speaking to media representatives on
February 27, 2015 SSI Chairman Latif Aral ALİŞ
underlined that the Turkish Defence &
Aerospace Sector had realised around
US$1.648 Billion worth of exports during 2014,
representing a 18,7 per cent increase on the
2013; and stressed that their export goal for
2015 was US$2 Billion, representing 20 per
cent increase on 2014. 

Regarding the general export performance
of Turkey in 2014, total industrial exports
increased by 4,3%, the increase in automotive
industry was 4,5% and in the machinery and
mechanical parts sector increase rate was
4.3%. Chairman Mr. ALİŞ has underlined that
during 2014 the Turkish Defence & Aerospace
Sector achieved to export one third of its total

Laser Guided CIRIT Missile is already integrated and used by
AT-802 Arc Angel Border Patrol Aircraft (Photo: Roketsan).

Turkish Primary and Basic
Trainer HURKUS (Photo:
Ceyhun PURSAK).
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production and added that they aimed to place
at least seven Turkish companies in the list of
top 100 companies of the world.

Mr. ALİŞ stressed the importance of
government-to-government sales and
underlined that government-to-government
sales has to become a national policy for
sustainable success in exports. Regarding the
Sector’s expectation from the Government ALİŞ
said, “We expect a financial support to our
Sector’s developing export through private loans
in addition to the achievement of progress in
treasury aided and country-based defence
industry loans. We assess that the Foreign
Military Sales (FMS) is a substantial method to
increase our companies’ exports in brand new
markets with the countries of our region with
the support and guarantee of our government.
We anticipate our government to adopt the
relevant regulations in order to conduct
effective Foreign Military Sales. The increase of
the governments’ procurement from domestic
defence industry and the entry of the products
developed by our companies into the
governmental inventory constitute the most
inquired issues in foreign markets. Therefore,
Turkish Armed Forces and Internal Security
Forces’ preference of our domestic products
bears great importance in terms of reference”.

Turkey is targeting to become a top six
country in the world in terms of defence and
aerospace exports, and to reach a total of
US$25 Billion (including US$10 Billions for the
civilian aviation sector, US$5 Billion for
Maintenance Repair and Overhaul (MRO)
services, US$5 Billion for the security system
sales and the US$5 Billion for the defence
industry sales) of exports by 2023, the year that
will mark the first centennial of the Republic of
Turkey. 

Speaking at during the SSI press meeting
Undersecretary for Defence Industries Prof. Dr.
İsmail DEMİR underlined that with current
increase rates in exports the Turkish Defence &
Aerospace Sector would be lagging behind the
targets set for 2023. “In order to reach our
target levels, we must accomplish a paradigm
shift and leap forward, we need a game
changer” Undersecretary DEMİR added. Mr.
DEMİR underlined that if the Sector were
successful in increasing the sales of platform
(such as aircraft, naval vessel, UAVs and

armoured vehicles) and subsystem projects, the
situation would be different.  

“The greatest potential in this point will be
achieved through the export of our indigenous
products. Without doubt, we have to increase
the figures and quantities of the exports of
aircraft, armoured vehicles, unmanned aerial
vehicles, tanks and etc. Having said that, we
should also keep in mind our products such as
ammunitions, light weapons that have a
significant role in export growth as well as
provide continuous income, and placing Turkey
among world brands in foreign markets”
Undersecretary DEMİR said.

Considering the fact that exports play an
important role in establishing a sustainable and
competitive defence industry, the SSM attaches
the utmost importance to exports and
remaining internationally competitive in the
defence sector. Since 2009, when the Export
Strategy Document was published, the SSM has
been applying the necessary strategies to
promote and support an increase in defence
and aeronautics exports. 

In the Export Strategy Document,
international cooperation was defined as one
of key priorities of the SSM, and as part of its
export strategy, the SSM is continuing its efforts
to restructure the defence sector, with a focus
on exporting (rather than purely for the national
market), to establish export promotion
mechanisms (a US FMS-like credit mechanism)

and to increase the efficiency of the SSM
towards increasing defence exports. 

In view of the fact that targeting only the
domestic market a significant barrier in the way
of the development and expansion of defence
industry companies, the SSM has been urging
local companies to be more marketing oriented.
As part of efforts to establish new export
promotion mechanisms, on March 11, 2013 a
“Defence Industry Export Support Credit
Protocol” was signed between the SSM and
Turk EximBank at the SSM Headquarters in
Ankara, under which Turk EximBank will provide
the necessary loans for financing government-
to-government sales of specific types of
defence and security products.

Governments that wish to purchase Turkish
defence sector products may apply for credits
either directly to Turk EximBank or through
Turkish defence companies (the producer of the
required products) upon the approval of the
SSM. In addition to this, the SSM also launched
studies for the preparation of a new law to
facilitate government-to-government sales for
defence products and services. 

Considering the fact that individual
countries are no longer able to deal efficiently
with new, rapidly evolving threats, and that
multinational cooperation is now an absolute
necessity in the field of defence, the SSM has
been encouraging local companies to establish
joint ventures and partnerships with potential

Fixed and rotary wing Mini UAVs in Turkish
Army Service (Photo: Turkish Army).

ANKA Blok-B MALE UAV during landing after its
first flight (Photo: TAI).

F-16C/D Block-30 aircraft being modernized at 1st ASMC
in Eskişehir (Photo: IDEF Daily).
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foreign companies in friendly and allied
countries rather than seeking direct sales, as
the majority of countries in Turkey’s target
markets are increasingly seeking local content
and joint production. In recent years, Aselsan,
FNSS, Otokar, Roketsan and Yonca-Onuk JV
have all established such partnerships and joint
ventures with local companies in Jordan,
Kazakhstan, Malaysia, Saudi Arabia and the
UAE.

Industrial Participation and
Offset (IP/O)

Sales of Turkish defence equipment and
services are bolstered by offset agreements.
During 2014, over 51 per cent of the defence
and aerospace exports realised by leading
Turkish defence contractors were generated
under the Industrial Participation and Offset
(IP/O) obligation of the companies to the SSM.

According to SSM’s 2014 Activity Report,
during 2014 US$843,196 Million worth of
export were realised under the IP/O
commitments.

According to SSM 2014 Activity Report, of
the 82 IP/O contracts under SSM management
7 contracts were finalised during 2014 and in
2014 SSM had undertaken a total of
US$1,1918,366 Billion worth of IP/O
commitments from the companies and had
finalised around US$1.197 Billion worth of IP/O
commitments. 

According to SSM 2014 Activity Report by
the end of 2014 the total value of unrealised
IP/O commitments of the foreign and local
companies were reached to US$8,229 Billion
(US$5,3 Billion from foreign companies and
US$2.9 Billion from Turkish companies).
US$3,02 Billion of this figure will be realised
through Industrial Participation, US$4,540 Billion
via Defence and Aerospace Products Exports
and the remaining around US$627 Million will
be through Technological Cooperation
programmes. Offsets are one of the instruments
used by the SSM to establish long-term and
permanent cooperation between Turkish and
foreign defence industry companies. 

The SSM has put into effect an ambitious
offset policy to promote indigenous defence
production and technology and know-how
transfer. Through the Industrial Participation and

Offset Directive published by the SSM in April
2011, companies are required to commit to at
least 70 per cent (of the contract price) of
Industrial Participation/Offset in the contracts
signed within the scope of defence industry
projects, up from 50 per cent. The SSM’s new
IP/O Directive also encourages the participation
of sub-industry companies and SMEs in
defence projects to assure sectorial depth. 

In this context, main contractor companies
are obliged to commit at least 30 per cent of
work share to local sub-industry companies

and 15 per cent to SMEs, and serious penalties
have been introduced for those companies
failing in this regard.

Major Contracts Awarded to
Turkish Companies

Backed by the SSM, the aggressive
marketing efforts of Turkish defence companies
have started to yield high-value contracts in
recent years, including a number of lucrative
export contracts during 2013-2015. As a
flagship of the Turkish Defence & Aerospace
Sector and already a global player in its fields of
activity, Aselsan achieved a turnover of
US$1,141 Billion in 2014. Engaged in business

with 48 (sales products to 43 countries during
2014) countries so far around the globe,
Aselsan’s export sales also reached an US$212
Million in 2014. 

Aselsan has a goal to increase its export’s
share in revenue from current 21 per cent to 30
per cent during next 5 years and to achieve a
between US$500 Million to US$1 Billion worth
of yearly exports during the same period. During
a press meeting held on March 20, 2015 at
company’s recently opened REHİS (Radar
Electronic Warfare and Intelligence Systems)
Group facilities in Gölbaşı, Ankara Aselsan
General Manager Faik EKEN underlined that the
total value of the deliveries that would take
place in 2015 was US$1,2 Billion and REHİS
Group which would realize ¼ of Aselsan’s
production during 2015 would deliver around
US$300 Million worth of systems and
equipment in 2015. 

Aselsan, allocates approximately 7 per cent
of its revenues to R&D. In 2013 company
carried out US$383 Million worth of R&D
studies, US$76 Million of which was met from
its own resources. Aselsan’s total R&D
expenditures in 2014 has been recently
disclosed as US$376 Million, US$68 Million
(Euro51 Million) of this figure was met from
company’s own resources. Allocating 4 per cent
of its revenues to R&D, Turkey’s leading tactical
and wheeled armoured vehicles producer
Otokar has exported 91 vehicles during the first
quarter of 2015. Realizing the export of 620
vehicles in 2013 and 580 vehicles in 2014,

Aselsan’s ZOKA torpedo countermeasure decoys (Photo: IDEF Daily).

35mm Airburst
Ammunition is
developed by
Aselsan (Photo:
IDEF Daily).

FNSS Defence Systems PARS 4x4 WAV and
KAPLAN-20 New Generation Armoured Fighting Vehicle (NG-AFV).
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company had exported 30 vehicles during first
quarter of 2014. 

Otokar produced 812 vehicles (including
666 minibus, 77 bus and 69 trucks) during the
first quarter of 2015. According to Otokar figures
during 2013 company had realized US$117
Million worth of exports (2014 figures are yet to
be disclosed) and allocated TL50 Million for the
R&D studies. The value of Otokar’s total R&D
expenditures during last 10 years has been
recently disclosed as TL271 Million.

Major Contracts Awarded By the
Turkish MoND and the SSM
During 2013-2015

2013
l On February 4, 2013 Aselsan signed a TL41

Million (TL28 Million + US$8 Million)
contract with the SSM, for the delivery of 4
sets of National EW Suits for the Yavuz
Class Frigates of the Turkish Navy.

l On February 12, 2013 Aselsan announced
that it had received a US$16,986 Million
contract from the SSM under the Modular
Interim Base Area Project of the TAF.

l On March 26, 2013 a TL112 Million contract
was inked between Havelsan and the SSM
for the Coastal Surveillance Radar System
(SGRS) Project of the Turkish Coast Guard
Command. Aselsan’s share is TL10,3 Million.
Aselsan will provide SERDAR-7M coastal
surveillance radar systems.

l Katmerciler awarded a TL9,960 Million
contract in May 2013 by the Security
General Directorate (Turkish National Police)
for the delivery of 30 TOMA Vehicles.

l On May 30, 2013 Aselsan received a follow
on contract valued at US$99.5 Million from
the SSM for the delivery of Homeland
Security related equipment and systems
under the Modular Interim Base Area
Project of the TAF. 

l On June 20, 2013 Aselsan announced that
it had received a US$30.48 Million contract
from the Turkish MoND for the delivery of
15 Serhat Counter Mortar Radar Systems to
meet the Turkish Army requirement. Otokar
is delivering 15 Cobra 4x4 vehicles to
Aselsan to be used as a carrier vehicle for
the Serhat radars.

l On August 1, 2013 a US$79 Million (TL200
Million) contract was signed between
Aselsan and the SSM for the Phase-I of the

Multifunctional Phased Array Radar (ÇAFRAD)
Programme. ÇAFRAD will be the main
sensor of TF 2000 Air Defence Frigates of
the Turkish Navy.

l On August 15, 2013 Aselsan received a
US$38.6 Million contract from the SSM for
the delivery of undisclosed types of EW
systems to the TAF. Deliveries are
scheduled to take place during 2013-2015.

l In August 2013 Otokar received a contract
valued at around TL227,9 Million by the
Turkish MoND to deliver 200 Cobra 4x4
Tactical Wheeled Armoured Vehicles to
meet both the Turkish Army and the Turkish
Gendarmerie General Command.

l Under the Turkish Light Helicopter

Programme on September 6, 2013 TAI
received a US$687.3 Million contract from
the SSM to carry out design, development

and prototype production activities. Under
the Programme first test flight is scheduled
for September 6, 2018.

l On December 23, 2013 Aselsan announced
that it had won a US$167,4 Million contract
from the SSM under the X-Band Satellite
Communication System Project. Deliveries
under the contract will be completed by
the end of 2019.

l The Turkish MoND has signed a follow on
contract with TMSF on October 24th, 2013
for the procurement of additional 146 KİRPİ
Mine Protected Tactical Wheeled Vehicles,
contract value is Euro35,880 Million. BMC
completed deliveries in February 2015.

l On October 25, 2013 TAI awarded a
US$290 Million contract by the SSM to
deliver 1 ANKA-S MALE UAV System with 10
Aircraft to meet Turkish Air Force’s
requirement. Aselsan’s share (delivering 10
CATS FLIR systems and some avionics
including INS/GPS and radio systems) in
this contract is valued at US$33.576
Million).

l On December 26, 2013 a contract was
signed between TAI and the SSM for the
serial production of 15 HURKUS-B trainers
to meet New Generation Trainer
requirement of the Turkish Air Force.

l On December 4, 2013 Aselsan announced
that it had received a TL79,8 Million
contract from the Turkish MoND for the
upgrade of WS3 Security System at the
Incirlik Air Base. Under the contract
deliveries are scheduled to take place
during 2014-2015.

2014
l In January 2014, Aselsan received a TL32,98

Million contract from TüBiTAK SAGE for the
development of an undisclosed type of
radar system. Deliveries will be performed
during 2014-2017.

l On January 6, 2014 Aselsan announced
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T-38M front cockpit
(Photo: IDEF Daily).

HISAR-A Self Propelled Autonomous Configuration (Photo: Aselsan).
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that it had received two contracts from the
Turkish MoND valued at TL89 Million for the
serial productions of HGK (Precision
Guidance Kit) and LGK (Laser Guidance Kit)
for the Turkish Air Force.

l On January 21, 2014 KEMENT Project
Phase-I contract signed between the SSM
and the Meteksan Savunma. Valued at
US$26.5 Million contract covers the design
and development of indigenous data link
system for the indigenously developed and
produced SOM ALCM and ATMACA anti-ship
and land attack missile.

l On February 21, 2014 US$3,5 Billion valued
TUHP Contract (covering the local
production of 109 T70 General Purpose
Helicopters to be based on S-70i) signed
between the SSM and Main Contractor TAI.
(Under the contract Aselsan’s work share is
valued at US$491,5 Million).

l On February 21, 2014 a contract was
signed between the SSM and Sikorsky
Aircraft to deliver 4 S-70i General Purpose
Helicopters to the SGD. Contract value is not
disclosed. Helicopters delivered in 2014.

l On March 14, 2014 US$75,281 Million
valued FMS contract was signed by the
Turkish MoND for the procurement of 21
Exelis AN/ALQ-211(V)9 AIDEWS EW Pods to
equip Turkish Air Forces’ F-16D aircraft.

l In April 2014 Otokar received a TL67 Million
contract from the Turkish MoND for the
delivery of 60 Cobra 4x4 Tactical Wheeled
Armoured Vehicles to the Gendarmerie
General Command of Turkey.

l On July 25, 2014 under the 112 Emergency
Call Centre Project, Aselsan received a
TL68,9 Million contract from Turkish Ministry
of Interior.

l In September 2014 the Aselsan-Havelsan
partnership was awarded a Euro206 Million
valued contract by the SSM to deliver
combat systems for the third and fourth
corvettes of the MilGem (National Vessel)
Programme. Aselsan’s share is valued at
Euro140,8 Million.

l In October and November 2014, Katmerciler
won two separate tenders from the SGD
valued at around Euro25 Million to deliver
a total of 115 (65+50) TOMA vehicles by
the end of 2015. 

l On November 25, 2014 Otokar announced

that they were awarded a TL76,8 Million
contract to deliver SGD 120+ URAL 4x4
Light Armoured Tactical Vehicles and
undisclosed number of Armoured Patrol
Vehicle (APV) wheeled armoured vehicles.
Under the contract deliveries will be
completed in 2015.

l On December 11, 2014 Otokar announced
that it had received a new order from a
Turkish MoND valued at TL161,9 Million for
the delivery of undisclosed number of 5-
door configuration of the Cobra 4x4 Tactical
Wheeled Armoured Vehicles and
associated spares and support equipment.
Deliveries are scheduled to take place
during 2015 and 2016.

l On December 15, 2014, TL548 Million
valued contract was signed among TAI,
TURKSAT AŞ - TüBiTAK and Ministry of
Transport, Maritime and Communication. As
a main subcontractor Aselsan’s work share
under the contract is valued at TL139,2
Million.

l On December 30, 2014 under the JEMUS
(Gendarmerie General Command Integrated
Communication and Information System)
Programme Aselsan signed a US$153,9
Million contract with the Turkish
Gendarmerie General Command.

2015
l On January 26, 2015 Aselsan announced

that it had received a TL34 Million valued
contract from the Turkish MoND to design,
develop, produce and deliver undisclosed
number of Zargana Torpedo Decoy
Launchers for Preveze and Gür Class
Submarines in Turkish Navy inventory.

Deliveries will be carried out during 2018-
2019.

l On March 24, 2015 Aselsan announced
that it had signed 5 separate contracts with
the SSM valued at TL194,9 Million +
US$135,7 Million to deliver EW Systems to
the Turkish Armed Forces (TAF). Deliveries
will take place during 2016-2021.

l Under the National Power Pack
Development Programme on March 17,
2015 Euro190 Million (around US$206
Million) contract was signed between the
SSM and Main Contractor TUMOSAN to
design, develop, test and qualify 1.500hp
national power pack system prototypes
under a 54-month schedule for the Altay
MBT.

l On April 8, 2015 Aselsan announced that
under the TAF Multi Band Digital Joint Radio
Procurement Programme it had signed a
follow on contract valued at US$290 Million
with the SSM. Deliveries under the contract
will be performed during 2015-2023.

l On April 8, 2015 Lockheed Martin
Aeronautics was awarded a US$13,379
Million FMS contract by the Turkish MoND
to provide Advanced Integrated Defensive
Electronic Warfare System (AIDEWS)
capabilities integration to F-16D aircraft of
the TurAF.  Turkey has previously ordered
21 AN/ALQ-211(V)9 AIDEWS EW Pods from
Exelis. Work will be performed at Fort
Worth, Texas, and is expected to be
complete by December 31, 2017.

Major Export Contracts Awarded During
2013-2015:

l On January 22, 2013 a US$80 Million

KORKUT 35mm Self Propelled Air Defense Gun System (Photo: IDEF Daily).

TCG Buyukada (F-512) Corvette (Photo: Turkish Navy).



contract was signed between the Ministry of Defence Production of
Pakistan and STM for the construction of a 155m, 15,600 tonne
displacement double-hull Fleet Tanker for the Pakistan Navy.

l In March 2013, Otokar won a US$24,6 Million contract to supply
Cobra Vehicles to the United Nations.

l On June 18, 2013 Aselsan announced that it had signed a US$3,235
Million contract with an export customer for the establishment of
necessary infrastructure for the production and assembly of night
vision goggles.

l On June 18, 2013 Aselsan announced that it had signed a US$1,355
Million contract with an export customer for the delivery of various
electro-optic equipment.

l On September 9, 2013 ARES Shipyard announced that it had won a
contract from Bahrain Coast Guard to build and deliver 6 18m-patrol
boats from advanced composites. Number of boats later increased to
12.

l On October 3, 2013 Aselsan announced that it had received a
US$3.73 Million contract from Uruguay to deliver Homeland Security
Systems (including ACAR surveillance radars and thermal cameras).
Deliveries completed in 2014.

l On December 10, 2013 FNSS announced that it had signed a US$360
Million contract with a Middle East country (Saudi Arabia) for the
modernization of M113 APCs.

l In late 2013, the Tunisian MoND awarded an undisclosed value of
contract to BMC for the procurement of 40 KİRPİ Mine Protected
Tactical Wheeled Vehicles. Deliveries completed in two batches during
2014. First batch 20 vehicles were delivered in February 2014 and the
second batch in July 2014.

l In 2013 Nurol Makina ve Sanayi (NMS) exported 20 TOMA Riot Control
Vehicles to Libya under a contract awarded by the SSM to meet a
Libyan Ministry of Interior requirement. Vehicles delivered in three
batches to Libya during 2013.

l On January 16, 2014 Aselsan received a US$26,07 Million contract
from Algeria to deliver EW systems.

l On March 8, 2014 Otokar announced that it was received a around
US$24,6 Million contract from a undisclosed country for the delivery of
undisclosed number of wheeled armoured vehicles and their
associated spare parts and training services. Under the contract
deliveries completed in 2014.

l ARES Shipyard awarded a US$55 Million contract on March 26, 2014,
to deliver a total of 17 composite patrol boats in three configurations
(ARES 75, ARES 110 and ARES 150) to Qatari Coasts and Borders
Security Department.

l On March 28, 2014 Aselsan won a US$33 Million contract to deliver
Tactical Communication Systems to the undisclosed country under a
36-month schedule.

l On June 16, 2014 Aselsan received a US$10,54 Million contract from
Roketsan to deliver Command Control and Communication systems
for an undisclosed export customer.

l On June 30, 2014 Aselsan received a US$19,3 Million contract to
deliver Night Vision Goggles for an undisclosed export customer.

l On July 10, 2014 Aselsan won a US$9,25 Million contract from an

SOM-B2 ALCM on F-4E
2020 aircraft (Photo: IDEF Daily).
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undisclosed country for the delivery of
Professional Communication Systems.

l On September 24, 2014 Otokar announced
that it had received a US$9,9 Million
contract from an undisclosed export
customer for the delivery of wheeled
armoured vehicles. Deliveries were planned
to be completed in 2014.

l During IndoDefence 2014 Fair the
Governments of Turkey and Indonesia have
signed a Memorandum of Understanding
(MoU) on November 7th, 2014 to jointly
develop and produce medium tank to
meet Indonesian Army requirement. Under

the programme FNSS Defence Systems will
cooperate with Indonesia’s state-owned
company PT Pindad and will design and
develop and produce two prototypes by
the end of 2017.

l In February 2015, TAI was awarded a
US$65 Million contract by a Bahrain MoD
for the modernisation of 14 AH-1E Cobra
Attack Helicopters in Royal Bahrain Air Force
inventory. Meanwhile negotiations for the
sale of undisclosed number of T129 ATAK
Helicopters to Bahrain were held in April
2015 between TAI and Bahrain officials in
Bahrain.

l On April 8, 2015 Aselsan announced that it
had received a Euro 4.22 Million contract
from a Croatian shipbuilder Brodosplit
Shipyard for the delivery of undisclosed
number of 30mm MUHAFIZ Stabilized Gun
System and Stabilized Director System (In
December 2014 Brodosplit won a contract
from the Croatian Government for the sale
of five coastal patrol boats).

Conclusion

As a result of successful direction from the
SSM and the efforts of defence industry
companies to develop their capabilities in the
design, development, build and integration of
defence equipment, Turkey has managed to
establish an industrial base that is able to meet
both the national defence and security
requirements, and to provide its foreign customers
with high quality, cost effective solutions. With its
highly-skilled workforce and rapidly expanding
industry, Turkey has a lot to offer not only as a
gateway to emerging markets, but as a strong
and reliable defence partner, with its sights set on
developing a strong industrial base that is
increasingly integrated with its European and
regional partners. The joint ventures that Turkish
defence companies have established abroad
should be considered as clear evidence of
Turkey’s desire and determination to further
cooperate with its friends and allies in the
development of defence capabilities to the
benefit of all parties involved ID

T155 Fırtına SPH is resupplied from the Poyraz Ammunition Resupply Vehicle (photo: Aselsan).

SAVUNMA ve Havacılık Sanayii 2014 Yılı
Performans Rakamları SASAD Genel Kurulunda
Açıklandı.

2014 Yılı cirosu ABD$5,101 Milyar olarak
gerçekleşmiştir.

İhracat önceki yıla göre %18,7 artışla
ABD$1,650 Milyar olmuştur. Bir bakıma cironun

1/3’lük bölümü ihracat olarak değerlendirilmektedir.
Ürün Geliştirme ve Teknoloji Geliştirme

kapsamındaki harcama ABD$888 Milyon olarak
gerçekleşmiştir. Bu harcamanın ABD$349 Milyon
firmalarımızın öz kaynaklarından karşılanmıştır.

İstihdam konusunda geçen yıla nazaran önemli bir
değişiklik olmayıp, 31.292 kişi olarak tespit edilmiştir.

Alınan siparişlere bakıldığında, 2014 ciro
tutarına göre iki yıllık sipariş potansiyelinin
oluştuğu ve ABD$11 Milyar tutarında gerçekleştiği
görülmektedir.

İthalat, 2013’e nazaran küçük bir artışla,
2014’te ABD$1,409 Milyar olarak tespit edilmiştir.

Savunma ve Havacılık Sanayii 2014 Yılı Performansı



In March 2007 the Undersecretariat for Defence Industries
(SSM) of the Turkish Ministry of Defence (MoD) assigned

OTOKAR, as the prime contractor for the Altay Project Phase I
which covers design, development, test and qualification of
the Turkish National Main Battle Tank (TNMBT) prototypes.

The project was started in January 2009 with a budget
estimated to be US$500 million.  

Turkey’s Next Generation 

Indigenous Main Battle Tank:

ALTAY
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AT the end of the ALTAY Project, Turkey will
own all design and intellectual property rights of
ALTAY. ALTAY Main Battle Tank will definitely be
a technological symbol for Turkey in terms of re-
ducing the technological dependency abroad.
With the ALTAY tank, Turkish army will have one
of the world’s most modern main battle tanks.
OTOKAR, as the prime contractor, is solely respon-
sible to the Undersecretariat for Defence Indus-
tries (SSM) for designing, prototype production
and qualification of ALTAY tank in coordination
with the Project partners.

System Design, Prototype Production and

Qualification

Indigenous system design of ALTAY, definition
of subsystem interfaces on the tank and integra-
tion of subsystems are performed by the main
contractor OTOKAR. Additionally, OTOKAR is re-
sponsible for the production and engineering de-

velopment/verification testing, qualification and
delivery of the ALTAY prototypes with final con-
figuration in scope of the Project. OTOKAR coor-
dinates all subsystems’ design, production and
integration activities performed in scope of the
Project. 

ALTAY, being a 3rd+ Generation Main Battle
Tank bears latest technologies and caters for var-
ious tactical requirements of modern armies for
the 21st Century. ALTAY’s outstanding perform-
ance resulting from its excellent mobility, superior
firepower and survivability features will obviously
make ALTAY a key element in modern battlefield
and peacekeeping operations. Serial production

of ALTAY, integrating the latest technology sub-
systems is aimed to start in 2016. 

Technical Features

Mobility

The high mobility requirements of the battle-
field characterized by various roles and tough ter-
rain conditions compel a reliable propulsion
system. ALTAY achieves the required performance
with its new generation 1.500HP electronically
controlled diesel power pack. The power pack

will give ALTAY a maximum road speed of up to
65km/h and a typical cross-country speed of
45km/h and a cruising range of 450km and has
a highly efficient cooling system that enables it
to operate at a very wide temperature range.
ALTAY with integration of above mentioned sub-
systems has high capabilities of trench and ver-
tical step crossing. Additionally, in order to
increase cruising range, auxiliary power unit is fit-
ted which will allow the main systems to be run
with the main engine switched off. 

Fire Power

120mm 55 caliber main gun which has the
longest firing range among existing tanks is used
on ALTAY Tank. As auxiliary weapons, 7.62mm
coaxial machine gun and Remote Controlled
Weapon Station with 7.62/12.7mm machine
gun/40mm Automatic Grenade Launcher (AGL)
which can be controlled by loader or com-
mander, is used. In addition, there is a mounting
interface for a 7.62mm machine gun which can
be manually controlled by the loader when nec-
essary.

Gunner and Commander periscopes which
are used as the primary vision system on ALTAY
Tank, provides superior first round hit perform-

Submerged Operations: 4 m

Fording-Prepared: 2.2 m

Fording-Unprepared: 1.3 m

Submerged & Fording Operations
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ance even on the move. These periscopes are
more compact than other 3rd generation tanks,
have high target detection, recognition and iden-
tification capability and are capable of range cal-
culation with use of stadiameter and integrated
laser range finder. The Commander’s Periscope
can rotate 360 degrees independently from the
turret.

ALTAY Tank Fire Control System provides aim-
ing and firing capability from stationary and mov-
ing tank to stationary and moving targets and
achieves effective first round hit performance at
day and night conditions.

ALTAY Tank Fire Control System, has two in-
dependent periscope systems in the use of the
commander and gunner which can replace each
other.

Both Commander and Gunner periscopes
can utilize  all fire control system functions. These
functions are;
➢ Thermal imaging and image processing

which provides night vision

(main gun/turret)
➢ Automatic Target Tracking
➢ Ballistic Calculation
➢ Determining the position and orientation

of the Tank
➢ Symbology which displays all kinds of in-

formation about fire control

Also, the optical devices integrated on Re-
mote Controlled Weapon Station can be used in
conjunction with Fire Control System. Whereby,
the surveillance and shooting of multiple targets
is achieved.

Survivability
ALTAY tank is equipped with latest technol-

ogy modular composite and reactive armour in
order to protect the tank against new generation
CE and KE threats,  weight and effective protec-
tion disciplines are used optimally in the armor
concept. Besides, ALTAY is equipped with sub-
systems that enable the crew to survive in CBRN
environments.  

Other important survivability component is
Battlefield Management System (BMS). ALTAY is

Gunner’s
Periscope

Commander’s
Control Handle

Gunner’s Control
Handle

Commander’s
Control and
Display Unit   

Gunner’s Control and
Display Unit

Meteorological
Sensor

Periscope 
Electronic Unit

Loader’s Control Unit 

Commander’s
Panaromic
Periscope

Sensor Interface Unit 

Muzzle Reference
Collimator

Fire Control System

➢ TV imaging (also optical vision for gunner)
which provides day vision
➢ Target range finding using laser
➢ Stabilization and moving the line of sight
➢ Stabilization and moving the line of fire
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equipped with a new generation Battlefield
Management System (BMS) which generates,
executes and deploys all the orders, messages,
alerts and tactical-logistic status data from single
tank to higher unit levels on the battlefield, effi-
ciently.

Additionally, Laser Warning System detects
and defines the laser threats in short reaction
time with high precision. When threat is detected
by LWS, Tank Fire Control System receives the in-
formation, and TFCS automatically direct the main
gun in the direction of the detected threat. At the
same time, Remote Controlled Weapon Station
(RCWS) is able to rotate towards direction of laser
threat automatically without waiting the com-
mand of commander or loader.

Additionally, 360 degree situational aware-
ness system is able to detect and take action
against threats especially in stationary situations.
Also, fire/explosion detection and suppression
system has the ability of fire extinguishing and
explosion suppression system in crew compart-
ment and the ability of fire extinguishing in power
pack and auxiliary power pack compartments. 

Multiband Multimode Software Defined Na-
tional Vehicular Radios are used in the ALTAY
Main Battle Tank in order to fulfill communication
requirements of C3I. These radios provide digital,
secure, electronic counter-countermeasures voice
and data communication.

Information about the mission, friends and
foes, environmental and terrain conditions are
updated and displayed on 3D numerical maps.
C3I is able to transfer data among inside and out-
side of the vehicle. In addition, the system en-
ables current tactical status plans, orders, mission
plans etc and their reports to be prepared and
transmitted to relevant elements. While fulfilling
these functions, it operates in accordance with
the ADOP-2000 and MSYS tactical field Command
and Control systems.

Vehicle Control System

ALTAY Vehicle Control System controls and
monitors the entire tank by exchanging data with
other subsystems in the tank. It is also designed
with an innovative approach, unique and open
for improvements with national software infrus-
tructure.

Vehicle Control System provides necessary

electrical power distribution, management,
monitoring and protection in the entire tank
with its turret and hull power distribution units,
powerpack interface unit, remote terminal units
and various sensors. System’s power manage-
ment architecture, system adaptation architec-
ture which provides analog and digital data
transfer between external units, power distribu-
tion and software architecture supplying electri-
cal power to all subsystems in the tank are
completely indigenous design. New hardware

Power Pack Layout U-Type

Engine MTU MT883 Ka-501CR
Engine Max. Power 1.100kW (1.496HP) @ 2.700rpm

Number of Cylinders / Layout 12/V90°
Engine Volume 27,35 litre
Transmission RENK HSWL 295TM

Gears 5 forward-3 reverse
Steering Hydrostatic-Hydrodynamic

Power Pack Specifications

Tank Commander
Display Unit

Tank Keyboard and
Marker

Tank Loader Display Unit

Tank Command Control 
Computer

Tank Driver Display
Unit

Tank Gunner Display Unit

Command Control Information System

Command, Control, Communica-
tion and Information System
Command, Control, Communication and In-

formation (C3I) System enables transmitting com-
plete battlefield tactical-logistic status information,
date and time information as well as a message,
an alarm and orders from one single tank to bat-
talion level mission force in order for all battle el-
ements to be produced, considered/processed
and distributed.
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shall be adapted to the system after a few
modifications with the help of flexible software
architecture.

Ergonomy

ALTAY’s crew consists of four personnel as
tank commander, gunner, driver and loader. In
order for crew operating in the most efficient way,
all human machine interfaces are user friendly
designed. Especially, latest technology keyboard,

display, message and information screens are
used and by this way automatic and fast  inter-
communication is achieved by user-friendly so-
lutions.  Thanks to the nationally developed
driver’s integrated display panel , all displays and
commands are gathered in one panel which also
has a growth potential.

Having the ability to meet vehicle electronics
need of armored vehicles, Vehicle Control System
developed by OTOKAR enables integration of va-

riety of camera and peripheral units in an easy
and quick way by using its video and data inter-
faces. OTOKAR designed hardware and software
of Vehicle Control System units can also be cus-
tomized according to different requirements that
may come from customers. 

ALTAY Specifications:           
• Four men crew
• Manual loading
• 120mm 55 calibre main armament with

Laser Guided Missile firing capability
• New generation fire control system with

Hunter/Killer Function
• Electrical gun turret drive system
• Remote control weapon system (12.7mm/

7.62mm/40mm AGL)
• Coaxial machine gun (7.62mm)
• Gunners auxiliary sight system
• New generation 1.500HP power pack
• Auxiliary power unit
• Modular composite / reactive armour
• Laser warning system
• Battlefield target identification system
• Life support system combining CBRN pro-

tection and air conditioning
• Automatic fire-extinguishing and explosion

suppression system
• 360 degrees situational awareness system 
• C3I system
• Driver’s integrated display
• Driver front and rear thermal and day cam-

eras
• 4m Submerged Operation

As a Result;

Today, considering that the tanks are  the
most complex land platforms, it is easy to under-
stand that there are only few countries able to

Turret Electronic
Control Unit

Remote Terminal Unit 3

Remote Terminal Unit 2

Remote Terminal Unit 1

Hull Electronic 
Control Unit

Driver’s Integrated 
Display Panel

Powerpack
Interface Unit

Turret Power 
Distribution Unit

GPS/INS Sensor

Commander’s Control Panel

Hull Power 
Distribution Unit

Vehicle Control System
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produce tanks all over the world. Having this
unique ability, it is important for Turkey to have a
place among these prestigious countries in the
defence industry. With this project; gaining the
abilities of design, development, test and integra-
tion of the Tank and providing high technology
products like modern firing control system and
composite armor developed with national capa-
bilities, is an outstanding step for Turkish Defence
Industry.

In OTOKAR perspective, current design capa-
bilities as a main contractor are widening to the
edge point of designing and making system inte-
gration of the most complex land platforms. From
now on, OTOKAR’s target is to utilize  the design
and integration capabilities gained in ALTAY Project
in the most effective way for the new projects after
completion of the ALTAY Project.

Over the past several decades, the mission
and role of main battle tanks on the battlefield
have changed dramatically. Therefore, the existing
3rd generation tanks remained inadequate due to
absence of competitive systems like remote con-
trol weapon system, auxiliary power unit, add-on
ballistic and mine protection, life support system,
360 degree situational awareness, and had to go
through upgrading or modernization programmes
to integrate some of these systems on existing
platforms. On the contrary, ALTAY had a unique
design advantage since all kinds of today’s and
future missions and threats of asymmetric war and
conventional tank to tank battle are considered
starting from the concept design and an optimized
design accommodating all the features needed in

the modern battlefield is obtained. With this proj-
ect, especially OTOKAR and other local defence in-
dustry companies have acquired qualified man
power and infrastructure regarding the designing
and integration of tracked land platforms and sub-
systems. Therefore,  the tracked vehicles which
will be needed in future battlefield will also be de-
signed and produced with national capabilities
achieved in the Project.

Project Status

The first Stage of the Project, Conceptual De-
sign Phase, has been successfully completed in
2010. 

Durability tests with 4.000km have been
successfully performed with the first preliminary
prototype tank, Mobility Test Rig (MTR) which
was produced at second stage, which is De-
tailed Design Phase. Firing tests have been car-
ried out in Şereflikoçhisar firing range with the
second preliminary prototype tank, Firing Test Rig
(FTR), which was also produced during this
stage. Over 600 rounds have been fired with FTR
tank.

Stage III Prototype Development and Qualifi-
cation activities started in May 2013. PV1 and PV2
prototypes have been manufactured in this Stage
and System Qualification tests of these proto-
types started during April, 2015 ID

• This Profile has been prepared by Mönch TR in cooperation with OTOKAR for the IDEF DAILY. 
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Entegre Simülatör Eğitim Merkezi ve HelSim

Uçuş Eğitim Simülatörü; bir hava platformunun (uçak, helikopter) fiziksel, dinamiksel ve
fonksiyonel özelliklerini yansıtan ve bununla birlikte gerekli çevresel ve ortamsal çalışma
şartlarını oluşturarak sanal bir eğitim ortamı sunan sistemdir.

UÇUŞ Eğitim Simülatörü; bir hava
platformunun (uçak, helikopter) fiziksel,
dinamiksel ve fonksiyonel özelliklerini yansıtan
ve bununla birlikte gerekli çevresel ve ortamsal
çalışma şartlarını oluşturarak sanal bir eğitim
ortamı sunan sistemdir.

Uçuş Eğitim Simülatörleri, bir hava aracı
ekibinin (pilot, operatör/teknisyen) uçuş, görev
ve bakım eğitimi kabiliyetlerini geliştirme
amacıyla üretilerek, bu ekibin başlangıç, tekamül
ve ileri eğitimi üzerinde önemli bir yer
tutmaktadır.

Uçuş Eğitim Simülatörleri, bir uçuş profilinin
tümünü tam ve gerçekçi bir şekilde simüle
etmek için tüm özellikleri ve cihazları (görsel,
hareket, titreşim, kokpit, ses, aerodinamik, görev
sistemleri) içermelidir. Bu tür eğitim simülatörleri,
Tam Görev/Uçuş Simülatörü olarak
adlandırılmaktadır.

Uçuş Eğiticilerinin
Sınıflandırılması

Eğitim Yardımcıları; basitten karmaşığa
doğru aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilmektedir:
l Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi (CBT)
l Entegre Prosedür Eğiticisi (IPT)
l Kısmi Görev Eğiticisi (Part Task Trainer-PTT)
l Uçuş Eğiticisi Cihazı (Flight Training Device-

FTD)
l Operasyonel Uçuş Eğiticisi/Kısmi Görev

Simülatörü (OPF)
l Tam Görev Simülatörü (Full Mission

Simulator-FMS)

Entegre Simülatör Eğitim Merkezi

Hava araçlarındaki teknolojik gelişmelere
paralel olarak uçucu personelin yetiştirilmesi için
2000’den sonra yeni eğitim konseptleri ortaya

çıkmıştır. Günümüzde bunları Entegre Simülatör
Eğitim Merkezleri şeklinde adlandırmak
mümkündür. Bu eğitim yaklaşımında birden çok
simülatör birbirlerine sanal ortamda bağlıdırlar
ve ortak bir senaryo kapsamında eğitim yapma
imkanı sağlamaktadırlar. Böylece eğitimin daha
etkin ve taktiksel olarak daha geniş imkanlar
dahilinde yapılmasını sağlamaktadır. Aynı
zamanda bu yaklaşımda; eğitim cihazlarının en
basitten en karmaşığına kadar hepsi bir
merkezde konumlandırılmaktadır.

Bu konseptten yola çıkılarak, 21 Temmuz
2005’te Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ve
Havelsan arasında imzalanan sözleşme ile
Helikopter Simülatörleri (HelSim) Projesi
yürürlüğe girmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
(KKK) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK)’nın
Simülatör Eğitim Merkezi ihtiyaçlarını

karşılayacak şekilde iki ayrı ürün paketinden
oluşmaktadır.

HelSim Projesinin I. aşamasında; pilotların
Sikorsky S-70A-28D ve S-70A-28DSAR Black
Hawk Helikopterlerine intibak, emercensi,
tazeleme, harbe hazırlık ve bakım/test pilot
eğitimlerinde kullanılmak üzere Black Hawk
Simülatör Merkezi Ürün Paketi ile Sikorsky S-70B
Helikopterlerine intibak, emercensi, tazeleme,
taktik ve görev eğitimi (operatör ve pilot) harbe
hazırlık ve bakım/test pilot eğitimlerinde
kullanılmak üzere SeaHawk Simülatör Merkezi
Ürün Paketi yer almaktadır.

Simülatör Eğitim Merkezlerinde başlangıç
aşamasında halen kullanılmakta olan
helikopterlerin uçuş eğitim ihtiyacını karşılayacak
şekilde planlama yapılmış ve üretime
başlanmıştır. Simülatör Eğitim Merkezi’nin

tasarımında gelecekte
envantere girmesi
planlanan hava
araçlarının da simülatör
ihtiyacı dikkate alınarak
gerekli planlamalar
yapılmıştır. Projenin II.
ve III. aşamalarında;
envantere yeni girecek
olan hava araçlarının
simülatörleri de bu
yapıda yerini alacak
şekilde Simülatör
Eğitim Merkezleri inşa
edilmiştir.

Görsel-2: Uçuş Eğiticilerinin Sınıflandırılması (Basitten karmaşığa doğru)

Görsel-1: Tam
Görev/Uçuş
Simülatörü
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BlackHawk Simülatör Merkezi
Ürün Paketi

İki adet Sikorsky S-70-A-28D/DSAR
Black Hawk Helikopter Tam Görev
Simülatörü: Bir Tam Görev Simülatörü’nde
görsel sistem 220° yatay 60° dikey görüş
açısına sahip olup, pilot ve öğretmen pilot aynı
kabinde bulunmaktadır. Kokpit gerçek
helikopterin birebir aynısı olup uçuş eğitim
seviyesi D seviyeli kalifikasyonludur. Pilotlar uçuş
esnasında helikopterde hissettikleri her türlü
hareketi ve uçuş hissini gerçeğine uygun olarak
hissetmektedir.

Bir S-70A-28D Kısmi Görev Simülatörü
(KGS): Bir Kısmi Görev Simülatörü’nde görsel
sistem 210° yatay 60° dikey görüş açısına sahip
olup, pilot ve öğretmen pilot aynı mekanda
bulunmaktadır. Kokpit gerçek helikopterin birebir
aynısıdır. Pilotlar uçuş esnasında hareket hissi
hariç, uçuş hissini gerçeğine uygun olarak
hissetmektedir. Bu simülatörde hareket sistemi
bulunmamaktadır. Pilot eğitiminin başlangıç
aşamasında kullanılmaktadır.

İki takım S-70A-28D/DSAR Bilgisayar
Tabanlı Eğitim Sistemi (BTES): Bilgisayar
Destekli Eğitim ortamında pilot, operatör ve
teknisyenler için; Operatör Talimnamesi Eğitimi,
Uçuş Sistemleri Eğitimi, Aviyonik Eğitimi,
Emercensi Eğitimi, Alet Uçuş Usulleri Eğitimi ve
Gece Görüş Gözlüğü Eğitimi ihtiyacını
karşılayacak şekilde yapılmıştır.

Bir adet Taktik Kontrol Merkezi (TKM):
TKM’nde; bir adet Taktik Yöneticisi, beş adet
Taktik Rol Oynayıcısı bulunmaktadır. Taktik Alan
Simülasyonu’na doğrudan katılım sağlanmakta
ve Eğitim Merkezi’ndeki simülatörler ile 450
sanal taktik unsurunu kapsayan Taktik Senaryo
Üretimi, Oyunu ve Analizi yapılabilmektedir.
Merkezdeki tüm simülatörlerin buradan kontrolü
yapılabildiği gibi, aynı zamanda ortak bir
senaryoda gerekli eğitimler yapılabilmektedir.
Eğitim Merkezi kapsamında bulunan
simülatörler, NATO standartları içerisinde
etkileşimli ortak çalışma yeteneğine sahip
olacak şekilde HLA (High Level Architect)
uyumludur.

Bir takım Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi
(EYBİS): EYBİS ile Simülatör Merkezi’nde;
Simülatör Eğitimi Planlaması ve Tahsisi, Kurs
Planlama, Kullanıcı Sorgulama, Kişisel Takvim,
Eğitim Performansı Analizi, Bakım, İdame ve
İşletme Kabiliyeti, İstatiksel Analiz Kabiliyeti ve
Eğitim Sonucu Kayıtlama İmkanı yapılmaktadır.

SeaHawk Simülatör Merkezi
Ürün Paketi

Bir adet Sikorsky S-70B (SeaHawk)
Helikopteri Tam Uçuş Simülatörü (TUS): Bir
Tam Görev Simülatörü’nde görsel sistem 220°
yatay 60° dikey görüş açısına sahip olup, pilot
ve öğretmen pilot aynı kabinde bulunmaktadır.
Kokpit gerçek helikopterin birebir aynısı olup,
uçuş eğitim seviyesi D seviyeli kalifikasyonludur.
Pilotlar uçuş esnasında helikopterde hissettikleri
her türlü hareketi ve uçuş hissini gerçeğine
uygun olarak hissetmektedir.

Bir adet S-70B Kısmi Uçuş Simülatörü
(KUS): Bir Kısmi Görev Simülatörü’nde görsel
sistem 210° yatay 60° dikey görüş açısına sahip
olup, pilot ve öğretmen pilot aynı mekanda
bulunmaktadır. Kokpit gerçek helikopterin birebir
aynısıdır. Pilotlar uçuş esnasında hareket hissi
hariç, uçuş hissini gerçeğine uygun olarak
hissetmektedir. Bu simülatörde hareket sistemi

bulunmamaktadır.
Pilot eğitiminin
başlangıç aşamasında
kullanılmaktadır.

Bir adet Sensör
Operatör Eğiticisi
(SOE): Taktik Sensör
Operatörü (TSO)
İstasyonu, Akustik
Sensör Operatörü
(ASO) İstasyonu,
ASO/TSO Koltuklarını
ve Sonar Vincini
İçeren Kabin, Eğitmen
Konsolu ve Elektronik

Kabinetleri içeren arka kabinden oluşmaktadır.
SOE Simülatörü’nde; FLIR Simülasyonu, Link-11
Simülasyonu, Radar Simülasyonu, Silah Sistem
Simülasyonu, Sonar Sistem Simülasyonu ve
Elektronik Harp Sistem Simülasyonu
yapılmaktadır.

Üç takım S-70B Bilgisayar Tabanlı Eğitim
Sistemi (BTES)

Bir adet Yer Kontrol İstasyonu (YKİ): Yer
Kontrol İstasyonu’nda bir Taktik Yönetici, bir Rol
Oynayıcı ile Taktik Alan Simülasyonu’na
doğrudan katılım, Eğitim Merkezi’ndeki
simülatörler ile 50 sanal taktik unsurunu
kapsayan Taktik Senaryo Üretimi, Oyunu ve
Analizi yer almaktadır. Eğitim Merkezi
kapsamında bulunan simülatörler; NATO
standartları içerisinde etkileşimli ortak çalışma
yeteneğine sahip olacak şekilde HLA (High Level
Architect) uyumludur.

Bir takım Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi
(EYBİS).

Toplam yerli katkının yaklaşık %70
mertebesinde gerçekleştiği Projede, ana
yüklenici Havelsan, aldığı işin yaklaşık %30’unu
her biri ihale yoluyla seçilen 20’den fazla yerli
alt yüklenicisi ile paylaşmaktadır.

HelSim Projesi Kazanımları

Türkiye’de askeri alanda geliştirilen ilk
Entegre Simülatör Eğitim Merkezi Projesi olan
Helikopter Simülatörleri (HelSim) Projesi
kapsamında yurt içindeki mevcut imkan ve
kabiliyetlerin değerlendirilmesi sonucu olarak;
l Döviz Tasarrufu,
l %70 Yerli Katkı Oranı (43 Alt Yüklenici

Sözleşmesi, 20 Yerli Alt Yüklenici, 12
Yabancı Alt Yüklenici),

l İhtiyaca Özgün Tasarımlar,
l Maliyet Etkin Entegre Lojistik Destek (ELD)

Hizmeti,
l Yurt Dışına Satış İmkanı

Görsel-3: Entegre Simülatör Eğitim Merkezi

Görsel-4: HelSim Projesi Black Hawk Simülatör Eğitim Merkezi Ürün Paketi
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kazanılmıştır.
HelSim’in getirdiği diğer önemli kazanımlar

şunlardır:
l Avrupa’nın en kapsamlı ve yenilikçi Uçuş

Eğitim Merkezleri arasında yer alması.
l S-70B SeaHawk Helikopter Simülasyonu ve

Seviye D Kalifikasyonu için gerekli Uçuş Test
Verisi (Flight Test Data), SeaHawk

Helikopterinden uçuş sırasında toplanmıştır.
Konu veri S-70B SeaHawk Helikopter
Simülatörü Seviye D Kalifikasyonu için
kullanılmış olup, mülkiyeti SSM’na aittir.
Toplanan Uçuş Test Veri Paketi, gerçek
helikoptere (S-70B SeaHawk) faydalı yük ya
da silah sistemi entegrasyonu kapsamında
da yapılacak etkinlik analizlerinde

kullanılabilecektir. Bu çalışma sırasında elde
edilen birikimler, diğer Uçuş Platformlarına
ait Uçuş Test Verilerinin elde edilmesi ve
tedarik edilecek simülatör
kalifikasyonlarında da kullanılabilecektir.

l HelSim kapsamında; her iki merkezde
bulunan simülatörler yerel (local) ve geniş
(wide) alan ağı üzerinden birbirlerine bir
NATO standardı olan HLA (High Level
Architecture) üzerinden bağlanacaktır.
Böylece ferdi pilot eğitimi ve birlik seviyesi
eğitim imkan kabiliyetleri kazanılmış
olacaktır.

l HelSim kapsamında geliştirilen yazılım
kaynak kodlarında dışa bağımlılık söz
konusu olmayıp, ileride ihtiyaç
duyulabilecek modifikasyon ve
modernizasyonlar tamamıyla milli imkanlar
dahilinde maliyet etkin olarak
gerçekleştirilebilecektir.

l Proje kapsamında ölçekler ekonomisi
kullanılarak, yedek parça, sarf malzemesi,
test ve avadanlıklar olabilecek en optimal
seviyede tutulmuştur. Mevcut lojistik
imkanların en üst seviyede kullanımı için
mümkün olan seviyede gerçek helikopter
parçaları ve hazır ticari ürünler kullanılmıştır.

Bunun yanı sıra HelSim Projesi ile
mühendislik hizmetlerinden, imalat işçiliğinden,
donanım maliyetinden, lojistik bakımdan ve de
sahip olma maliyetinden tasarruf sağlanmıştır ID

Görsel-4: HelSim Projesi DzKK Simülatör Eğitim Merkezi Ürün Paketi 







ASELSAN, Hırvatistan Savunma Bakanlığının Sahil
Güvenlik Botu ihalesini kazanan yerel Brodosplit Tersanesi
(Aralık 2o14’de her biri 41.85m uzunluğunda beş botun
inşasına yönelik olarak Hırvatistan Hükümeti ile bir kontrat
imzalamıştır) ile söz konusu botlarda kullanılacak Uzaktan
Komutalı Silah Sistemleri için bir Sözleşme imzaladı. Nisan
içinde duyurulan söz konusu Sözleşme ile hem Aselsan’ın
Hırvatistan’a ilk ihracatı, hem de Muhafız Uzaktan Komutalı
Silah Sistemi’nin de bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üye
ülkesine ilk ihracatı gerçekleştirilmiş oldu. Toplam bedeli
Euro4.2 Milyon olan sözleşme kapsamında, son kullanıcısı
Hırvatistan Deniz Kuvvetleri olmak üzere 30mm Muhafız
Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi, Hassas Stabilize

Yönlendirici Sistemi (HSYS) ve bağlı ekipmanın ihracatı
gerçekleştirilecek.

Bu Sözleşme ile Aselsan Uzaktan Komutalı Silah
Sistemlerini kullanan dokuzuncu ülke Hırvatistan oldu. Keşif-
gözetleme maksatlı kullanılacak olan Aselsan ürünü Hassas
Stabilize Yönlendirici (HSY) Sistemi’nin de ilk satışı bir
ihracat ile gerçekleştirilmiş oldu.

30mm Muhafız Stabilize Top Sistemi
30mm Muhafız Stabilize Top Sistemi, Aselsan’ın savaş

gemilerinde, karakol botlarında, sahil güvenlik botlarında ve
çıkartma gemilerinde kullanılmak üzere geliştirdiği Uzaktan
Komutalı Silah Sistemleri Ailesinin en yeni üyesidir. Muhafız
Sistemi çift yönlü mühimmat besleme yeteneğine sahiptir ve
aynı anda iki farklı cins mühimmat kullanılabilmektedir.
Muhafız Sisteminde; optik görüş ve silah nişan hattı, sistemin
monte edildiği platformun hareketlerinden etkilenmeden
hedef üzerinde kalabilmesi için ayrı ayrı stabilize edilmiştir.
Gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen
hedeflerin tespit edilmesi, hedeflerin otomatik olarak
tanınması, takip edilmesi ve bu hedeflere atış yapılabilmesi
mümkün kılınmıştır. Sistem, otomatik hedef takip ve balistik

hesaplama yeteneğine de sahip olup üzerine yerleştirilmiş
olduğu platform veya hedef hareket halindeyken isabet oranı
yüksek atışlar yapabilmektedir.

Hassas Stabilize Yönlendirici (HSY)
HSY yüksek stabilizasyon ve işaretleme hassasiyetine

sahip iki eksenli bir yönlendiricidir. Üzerinde faydalı yük
olarak termal kamera, gündüz görüş kamerası, lazer mesafe
bulucu ve lazer işaretleyici bulunmaktadır. Platformun
istenmeyen hareketlerinin elektro-optik sensörlerden izole
edilmesiyle birlikte, entegre hedef takip elektroniği sayesinde
yüksek hedef izleme performansına ulaşılmaktadır.

Aselsan’dan AB’ne Muhafız İhracatı
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TWENTY international Air Forces have chosen
Lockheed Martin’s Sniper Advanced Targeting Pod (ATP),
illustrating its position as the targeting pod of choice
worldwide. Operational on multinational F-15, F-16, F-18,
A-10, B-1 and B-52 aircraft, Sniper ATP provides pilots with
essential targeting capability for a variety of missions,
including precision targeting and non-traditional intelligence,
surveillance and reconnaissance (NTISR).

As an electro-optical targeting system contained in a
single, lightweight pod, Sniper ATP provides pilots with high-
resolution imagery and weapon-quality coordinates.
Compatible with the latest precision-guided weapons, Sniper
ATP successfully supports the detection, identification and
engagement of multiple moving and fixed targets in air-to-air
and air-to-ground missions.

With capabilities including long-range detection and
identification and continuous stabilized surveillance, Sniper
ATP enables aircrews to find and destroy targets outside of jet
noise ranges. Additionally, datalink technology enables
communication with forward-deployed forces, supporting
rapid targeting decisions. 

As evidenced by its recent integration on the U.S. Navy
F/A-18E/F Super Hornet, Sniper ATP’s common hardware
and software configurations allow for rapid reconciliation and
update across platforms. Its modular design easily supports
technology upgrades, and proven sustainment programs

minimize Sniper ATP’s life cycle costs. With an enhanced
capabilities roadmap including upgraded sensors, advanced
processors and automated NTISR modes, Sniper ATP will
continue to provide mission-critical capabilities for air forces
worldwide for years to come.

Sniper® ATP Defining Targeting Capability for Air Forces Worldwide
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ISR'daki Başarının Kilit Unsurları: Etkili Sensör
Sistemleri ile Hızlı ve Verimli Bilgi Kullanımı
UTC Aerospace Systems, askeri ve endüstriyel müşterilere yönelik olarak havacılık, uzay ve
görüntüleme teknolojilerindeki bazı en önemli ilerlemelere katkıda bulunan yaşamsal sistemler
sunmaktadır. İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (İGK/ISR) ürünleri, eyleme geçirilebilir istihbarat
sunmakta ve sahadaki birlikler için kuvvet korumasını iyileştirmektedir.

ŞİRKETİN geliştirdiği sensörler başlangıçtan
beri U-2 platformu üzerinde stratejik istihbarat
toplamayı desteklemektedir. UTC Aerospace
Systems SYERS-2 Elektro-optik (EO)/Kızılötesi (IR)
çok bantlı sensör, ABD Hava Kuvvetleri
(USAF)'nin en gelişmiş gerçek zamanlı Uzun
Menzilli Yansal Görüntüleme (LOROP)
sensörüdür. Yeni nesil sensörlerden MS-177,
yüksek çözünürlük kullanımı ile hassas
tanımlama ve gece gündüz durumsal farkındalık
sağlayarak çıtayı daha da yükseltmektedir.

UTC Aerospace Systems DB110, çift bantlı
bir LOROP EO/IR sensörüdür. Bu keşif sensörü,
gözle görünen (EO) ve kızılötesi (IR)
görüntülemeyi etkili bir şekilde birleştirmektedir.
Uzun menzil, orta menzil ve alçak irtifa baş
aşağı/dikey (NADIR) çekim olmak üzere
birbirinden bağımsız üç optik bakış açısı ile
birlikte geniş alan ve hat arama, nokta hedef,
stereo ve fırsat hedefleri dahil olmak üzere
birden fazla sayıda operasyonel mod
sunmaktadır. DB110, başta İngiltere'nin Tornado
Hava Keşif Podu (RAPTOR) olmak üzere çok
sayıda ülkede kullanımdadır. Afganistan ve Libya
harekatlarında sağladığı destekle de hem
İngiltere, hem de müttefik kuvvetlere ne kadar
değerli olduğunu ispatlamıştır.

Önemi her geçen gün artmakta olan bir
istihbarat kaynağı da, özellikle kara birliklerini
desteklemek üzere havada bulunan taktik
İnsansız Hava Araçları (İHA’lar) tarafından
sağlanan düşük seviye Tüm Devinimli Video
(FMV) ile sağlanmaktadır. UTC Aerospace
Systems, sensör sistemleri ve küçük İHA'larda
kullanılmaya uygun stabilize edilmiş gimballerin
geliştirilmesi pazarına öncülük etmektedir.

Bir değerinin olması için toplanan bilgilerin

doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilmesi ve
dağıtılması gerekmektedir. Şirketin görüntü
kıymetlendirme paketi hem NATO, hem diğer
müşteriler tarafından her bir müşterinin spesifik
gereksinimlerine göre özelleştirilmiş bir temel
yer istasyonu olarak yaygın bir şekilde
kullanımdadır. Önemli kabiliyetlerinden birisi de
İstihbarat Referans Kütüphanesi (IRL)’dir. IRL
sağlayıcıları, bilgi yönetimi ve yayımlamaya
yönelik etkili bir kataloglama çözümü sunarak
kullanıcıların çoklu istihbarat birincil ve ikincil
verilerini saklayabilmelerini, arayabilmelerini ve
geri alabilmelerini ve tam olarak ihtiyaç
duydukları verilere ihtiyaç duyulan anda
erişebilmelerini sağlamaktadır.

IRL, NATO STANAG 4559 ve Koalisyon
Paylaşımlı Veri Tabanı (CSD) ile uyumludur. UTC
Aerospace Systems görüntü kıymetlendirme
sistemleri, üst veri dahi olmadan görüntü
etiketleme kabiliyeti sunarak analistlerin çok

miktarda veriyi oldukça hızlı bir şekilde
arayabilmesine imkan tanımaktadır. Analiz
edilen veriler en düşük taktiksel seviyelere
hızlıca ulaşmak üzere oldukça düşük bant
genişliğindeki iletişim ağlarından da
iletilebilmektedir. Bu şekilde, örneğin, bir RAPTOR
görevinin sonuçları ileri harekat üssüne,
karadaki birliklere gerçek anlamda bir değeri
olacak şekilde yeterli hızda gönderilebilmektedir.
Ürün kullanıcılarının gereksinimlerine en iyi
şekilde yanıt veren bir hizmet sunmak için UTC
Aerospace Systems ihtiyaç duyulduğu yerlerde
operasyonel destek sağlamaktadır. Örneğin, U-2
görevleri Beale Hava Üssü ve diğer
konumlardaki şirket teknisyenleri tarafından
desteklenirken RAPTOR Programı da sürekli
olarak Kraliyet Hava Kuvvetleri [RAF]’nin
Marham'da yer alan bir ekibi tarafından
desteklenmektedir  ID
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TEI, MRO ve DSB Kabiliyetlerini IDEF 15’te Tanıtıyor
IDEF ‘15’in katılımcıları arasında yer alan Türk Savunma ve Havacılık Sanayi’nin lider

firmalarından TEI, oluşturduğu stratejik yönetim planıyla sistemli bir şekilde yürüttüğü tasarım

çalışmaları, üretim çalışmaları, havacılık motorları bakım onarım faaliyetleri ve yatırımları ile Türk

Savunma ve Havacılık Sanayi’nin uluslararası arenadaki en önemli ve başarılı temsilcileri

arasında yer almaktadır.

SAHİP olduğu teknik alt yapı sayesinde
sadece imalata odaklı çalışmayıp, Bakım Onarım
ve Revizyon (MRO) alanındaki yüksek hedefleri
doğrultusunda 10.500m2’lik özel MRO binasını
2014’te faaliyete geçirerek, yıllardır sürdürdüğü
ve havacılık motorları için hayati öneme sahip
olan motor MRO alanında dünya çapında
hizmet vermektedir.

TEI, dünya çapında önemli bir referans
olarak kabul gören NATO AWACS Uçaklarının
TF33 Motorlarına Depo Seviyesi Bakım (DSB)
hizmetini 1999’dan beri sağlamaktadır. Bu
konuda yürüttüğü başarılı çalışmalarla 2004,
2008 ve 2011’de NSPA ve IAMCO tarafından ‘En
İyi Motor Bakım Firması’ seçilmiştir.

Şirket ayrıca Bahreyn Hava Kuvvetleri’nin
F110-100B Motorları için ENSIP/SLEP hizmeti
verilmekte olup, Suudi Arabistan Kraliyet Hava
Kuvvetleri’nin F110-GE-129C Motorlarının
bakımları da TEI tesislerinde
gerçekleştirilmektedir.

Bu hizmetler sadece uçak motorlarını
kapsamamaktadır. Tüm hava taşıtları için hizmet
ve çözüm üreten TEI, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
envanterinde bulunan Cougar Helikopteri Makila
1A1 Motorlarının Depo Seviyesi Bakımlarını da
üstlenmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki kısa bir
dönemde TSK envanterinde yerini alacak olan
Genel Maksat Helikopteri Motoru’nun MRO
faaliyetleri de yeni MRO binasında
gerçekleştirilecek olup, kazanılacak kabiliyet ile
mevcut TSK T700 Envanteri için de MRO
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

MRO faaliyet alanının yanı sıra, Motor
Montaj ve Test (AIT) konusunda da TEI, gerek

TSK, gerekse uluslararası sivil ve askeri
kurumlara hizmet verebilmektedir. TEI,
bünyesindeki teknolojik takım ve avadanlıklar,
azami 100.000lb kapasiteli Turbofan Test
Bremzesi ve azami 2.500shp kapasiteli
Turboshaft/prop Test Bremzesi ile yüksek
teknolojiye sahip montaj ve test tesislerine
sahiptir.

100.000lb kapasiteli Turbofan Test
Bremzesinde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı
ve Umman Hava Kuvvetleri envanterinde
bulunan F-16 Uçaklarına güç veren F110

Motorlarının testleri yapılmış olup, halen NATO
Erken Uyarı Sistemi Uçakları (AWACS)’nın TF33
Motorlarının testleri devam etmektedir.

2.500shp kapasiteli Turboshaft/prop Test
Bremzesi ile de TSK envanterinde bulunan
Eurocopter AS532 Cougar Helikopterlerine güç
veren Makila 1A1 Motorlarının testleri
gerçekleştirilmektedir.

TEI hakkında daha fazlasını öğrenmek
isteyenler ve TEI’nin erişmiş olduğu yüksek
kabiliyet ve teknolojiyi merak edenler için TEI
standı; Salon: 5 No: 503’de bulunmaktadır  ID

HAVELSAN, which produced the first national
firewall in 1998 and completed first secure information
systems integration project in the military field in Turkey,
defines cyber security as a strategic area. 

In 2014, the Cyber Security Directorate was added
to the Havelsan Organization under which the Cyber
Security Technology Center was founded.

Havelsan aims to becoming a regional cyber
defense service provider with its expert staff and plans on
developing products and services that our region's needs.

Critical infrastructure security, defense systems
security, public services security, national cyber security

awareness, cyber warfare, and the most important domain of
future. 

In addition to field experience, Havelsan uses its
experience in training and simulation, it intends to grow by
using specialists with hands-on training on realistic systems
in the newly established Cyber Warfare Simulation Center. 

The specialists will gain the ability to defend complex
attacks by using advanced cyber warfare scenarios.

Havelsan's vision is to reveal a sustainable model by
producing cyber security technologies in a transparent and
reliable manner. In this scope, Havelsan will establish an
ecosystem in collaboration with Universities, SMEs and

Technology Centers. 
Through this ecosystem, Havelsan aims to produce

many products and services, including next generation
firewall, secure data transmission, secure mobile
communication, cyber threat intelligence, cyber warfare
simulation platform in Turkey within the framework of
the five-year plan.

Turkey's Cyber Force
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TÜRKİYE’de Savunma Sektörünün amiral gemisi olan
Aselsan, Güvenlik Sistemleri (sınır, sahil, tesis, boru hattı,
askeri üs ve kamu güvenliği) faaliyet alanında da yoğun
çalışmalarına devam etmekte, Güney Amerika ve diğer yurt
dışı pazarlardaki olası projelere yönelik temaslarını
sürdürmektedir.

Ekim 2013’te imzalanan sözleşme
kapsamında, 2014 sonunda Uruguay Kara
Kuvvetleri’ne başarıyla teslim edilen Aselsan
Mobil Sınır Güvenlik Sistemleri (ASUR
Mobile® Sınır Güvenlik Araçları); bünyesinde
yer alan Aselsan Güvenlik Yönetim Yazılımı,
Gözetleme Radarı ve Elektro-Optik (EO)
Birimleri sayesinde gece ve gündüz her türlü
hava koşulunda gözetleme yapabilmektedir.
Sistemler, hedefin tespiti, tanımlanması,
sınıflandırılması, takibi, koordinat hesabı ve
coğrafi bilgi sistemi üstünde sorumluluk
sahasına ilişkin durumsal farkındalığın
sağlanması, vb. birçok yeteneği de Uruguay
Silahlı Kuvvetleri’ne kazandırmıştır.

Sistemler görev yaptığı bölgede sergilediği üstün
performans ile kullanıcının tüm operasyonel ihtiyaçlarını
fazlasıyla karşılayarak Aselsan’ın geldiği teknolojik seviyenin
de önemli bir göstergesi olmuştur.

Uruguay Silahlı Kuvvetleri’nin Aselsan’a duyduğu güven

14 Nisan 2015’te Rio de Janeiro, Brezilya’da gerçekleştirilen
LAAD 2015 Fuarı sırasında T.C. Milli Savunma Bakanlığı’nın
himayesinde Uruguay Kara Kuvvetleri Komutanı General
Guido Manini RIOS ile Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa ŞEKER arasında imzalanan ve hem mevcut

işbirliğinin güçlendirilmesini, hem de ek
sistem alımlarını kapsayan Niyet Bildirisi ile
bir kez daha tescil edilmiştir.

İmzalanan Niyet Bildirisi ile
gerçekleştirilecek projeler kapsamında; ilave
ASUR Mobile® Sınır Güvenlik Aracı alımı,
Montevideo’da Güvenlik Yönetim Merkezi
kurulumu, Sistemlerin Aselsan Uydu
Haberleşme Sistemi ile donatılması ve uydu
üzerinden iletilecek bilgilerin
kıymetlendirilmesi ve tüm sınır hattının
Merkez’den izlenmesi gibi yeteneklerin
Uruguay Silahlı Kuvvetlerine kazandırılması
yer almaktadır.

Uruguay Silahlı Kuvvetleri, Aselsan ile Devam Dedi...

ÖNCELİKLİ olarak sabit ve hareket halindeki su
üstü hedeflere karşı (ASuW) kullanılmak üzere
tasarlanan SOM-J Füzesinin geliştirme çalışmalarına 18
Şubat 2014’te Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ile
Roketsan arasında imzalanan F-35 MTU/JSF Uyumlu
Hassas Güdümlü Akıllı Füze Tasarım, Geliştirme ve
Prototip Üretim Projesi Sözleşmesi altında başlanılmıştır.
Proje kapsamında Roketsan ile Lockheed Martin Missiles

& Fire Control (MFC) arasında 22 Ekim 2014’te bir İşbirliği
Anlaşması imzalanmıştır. Halen SOM-J Sistem Tasarım
çalışmalarına Lockheed Martin MFC ve Roketsan iş birliği
altında ‘ortaya dünya standardında bir sistem koymak’ hedefi
ile devam edilmektedir.

SOM-J Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı Eylül 2015’te
gerçekleştirilecek, alt sistem tasarımı ve testlere ise Kasım
2015’te başlanacaktır. Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki

F-16 Blok 40 Uçağı ile uçuş testlerine 2017’nin 2’nci
çeyreğinde başlanılması planlanmıştır. Geliştirme
programının, 2018’de tamamlanması öngörülmüştür.

Halen devam eden JSF Entegrasyon Faaliyetleri üç
fazdan oluşmaktadır. Faz-I (Fizibilite Çalışması) ve Faz-
IIA (Risk İndirgeme Aşaması) tamamlanmıştır. Faz-2B
çalışmalarına Haziran 2015’te başlanılacaktır. 3’üncü ve
son faz ise Entegrasyon Fazı’dır.

SOM-J Sistem Tasarım Çalışmaları Başarı ile Devam Ediyor!

ASELSAN, a leading developer of electronic warfare systems in Turkey, is now able
to produce flexible EW system solutions that can be deployed on wide range of air
platforms from business jets to UAVs. 

These systems feature the following sub-systems/sensors, which could be configured
in accordance with the customer requirements -- Radar Electronic Support, Radar Electronic
Attack, Communication Electronic Support, Communication Electronic Attack, Self Protection
Suites, Synthetic Aperture Radar (SAR) and Electro-optic and Infrared (EO/IR) Camera. 

Displaying models of its Stand-off Jammer Aircraft and Multi Purpose SIGINT Aircraft
solutions integrated on business jets at IDEF '15, Aselsan expects to sign very important
projects in the field of ‘Airborne Electronic Warfare’, both in domestic and international
markets soon. 

Special Mission Aircraft Solutions with EW Capabilities at IDEF ‘15 
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Hava Savunma Ateş İdare Cihazı Görücüye Çıkıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK)’nın Alçak İrtifa Hava Savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere
geliştirme çalışmalarına Aselsan tarafından 2010’da başlanan Hava Savunma Ateş İdare Cihazı

(AİC)’nın geliştirme faaliyetlerinde son aşamaya gelindi. Prototip
üretimi tamamlanan ve halen doğrulama çalışmaları devam
etmekte olan AİC IDEF ‘15’te Aselsan stant alanında görücüye çıktı.

KORKUT 35mm Hava Savunma
Topu Göreve Hazır!
KKK’nın alçak irtifa hava savunma

ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirme
çalışmalarına Aselsan tarafından 2010 yılında
başlanan Kundağı Motorlu Hava Savunma Topu
(KORKUT)’nun geliştirme faaliyetlerinde son
aşamaya gelindi. Prototip üretimi tamamlanan
ve halen doğrulama çalışmaları devam etmekte
olan KORKUT Sistemi IDEF ‘15’te Aselsan stant
alanında görücüye çıktı.

KORKUT Sistemi, hareketli unsurlar ile
mekanize birliklerin hava savunmasının etkin
şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş
bir hava savunma sistemidir. KORKUT Sistemi, 3
Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol
Aracı (KKA)’ndan oluşan takımlar halinde görev
yapacaktır. 

KORKUT Komuta Kontrol Aracı’nın Genel
Özellikleri

l 3 Boyutlu Arama Radarı ile Hedef Tespit ve
Takip Yeteneği,

l Yerel hava resmini oluşturarak tehdit
değerlendirme ve silah tahsis işlemlerini
gerçekleştirme yeteneği, 

l 3 adet KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın
komuta kontrolünü üstlenme yeteneği, 

l Üst seviye komuta kontrol unsurları ile
koordinasyon halinde işletim yeteneği.

AİC Sistemi, kritik tesisler ile sabit
askeri birliklerin hava savunmasının etkin
şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş
bir hava savunma sistemidir. AİC Sistemi,
Aselsan tarafından modernize edilen 35mm
Çekili Hava Savunma Topları ve HİSAR Projesi
kapsamında yine Aselsan tarafından
geliştirilmekte olan Alçak İrtifa Hava Savunma
Füze Fırlatma Sistemi (HİSAR-A Füze Fırlatma
Sistemi-FFS)’nin atış ve komuta kontrolünü
üstlenecektir.

Ateş İdare Cihazı’nın Genel
Özellikleri

l 3 Boyutlu Arama Radarı ile Hedef Tespit ve
Takip Yeteneği

l Atış Kontrol Radarı ve E/O algılayıcıları
barındıran Entegre Takip Platformu ile
hassas hedef takibi

l Yerel hava resmini oluşturarak tehdit
değerlendirme ve silah tahsis işlemlerini
gerçekleştirme yeteneği

l Üç 35mm Çekili Hava Savunma Topu ile bir
HİSAR-A FFS’nin atış ve komuta kontrolünü
üstlenme yeteneği

l 35mm Çekili Hava Savunma Topları ile
birlikte Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile
hava savunma görevinin sabit/döner kanat
uçaklara, havadan yere füzelere, seyir
füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı
etkili şekilde icrası

l Üst seviye komuta kontrol unsurları ile
koordinasyon halinde işletim yeteneği

Modernize edilmiş 35mm Çekili Oerlikon Hava Savunma
Topu.

Oerlikon
Modernizasyonu ve
Parçacıklı Mühimmat
Tedariki (OMPMT) Projesi
kapsamında Aselsan tarafından
modernize edilen ve AİC kontrolünde
görev yapacak olan 35mm Çekili Hava
Savunma Topları da yine Aselsan tarafından
geliştirilen 35mm Parçacıklı Mühimmatı atma
kabiliyetine sahiptir. Parçacıklı Mühimmat;
35mm Hava Savunma Toplarının görevlerini
havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve
insansız hava araçları gibi güncel hava
hedeflerine karşı etkin olarak icra edebilmelerine
imkan sağlamaktadır.

Ateş İdare Cihazı. 
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KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın Genel
Özellikleri

l Hareket halinde atış yeteneğine sahip
stabilize silah kulesi,

l 35mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi
ile yüksek ateş gücü (1.100 atım/dakika), 

l Otomatik mühimmat besleme ve seçme
kabiliyeti,

l Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hava
savunma görevinin sabit/döner kanat
uçaklara, havadan yere füzelere, seyir
füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı
etkili şekilde icrası, 

l Üst seviye komuta kontrolü
koordinasyonunda operasyon,

l Gelişmiş atış
kontrol
algoritmaları. 
KORKUT-SSA, yine

Aselsan tarafından
geliştirilen 35mm
Parçacıklı Mühimmatı
atma kabiliyetine
sahiptir. Parçacıklı
Mühimmat; 35mm
hava savunma
toplarının görevlerini
havadan karaya

füzeler, seyir füzeleri
ve insansız hava
araçları gibi güncel
hava hedeflerine karşı
etkin olarak icra
edebilmelerine imkan
sağlamaktadır  ID

KORKUT Silah Sistemi
Aracı. 

LOCKHEED Martin’in Yüksek Mobiliteye Sahip
Topçu Roketi Sistemi (HIMARS), güvenilirliğe dair
inanılmaz bir saygınlığa sahip, kolay hareket edebilen,
başarısı savaş alanında kanıtlanmış bir lançerdir.
HIMARS; daha hafif ve hareketli muharip kuvvetleri
desteklemekte, C-130 Ulaştırma Uçakları ile taşınabiliyor
olması sayesinde daha ağır lançerlerin erişemediği
alanlara konuşlandırılabilmektedir.

Lockheed Martin Füze ve Atış Kontrol
Departmanında Uluslararası İş Geliştirme Müdürü olan
Tom STANTON şöyle konuştu: “HIMARS’ın,
muharebelerde son derece güvenilir ve etkili olduğunu
kanıtlamıştır. Hem uzun menzilli hassas tanzim atışları,
hem de yakın mesafe hava destek görevlerini
desteklemek üzere muharebe alanında mobil, güvenilir
bir unsura ihtiyaç duyan ülkelerin ilgisini çekmeye devam
ediyoruz.”

Otomatik doldurma özelliğine sahip HIMARS
Sistemi, altı Güdümlü Çok Namlulu Roketatar Sistemi
(GMLRS) Roketi veya bir Ordu Taktik Füze Sistemi
(ATACMS) Füzesi dahil olmak üzere her tipte MLRS
Mühimmatı ateşleyebilmektedir ve gelecekteki silah podu
versiyonlarını da destekleyecek nitelikte uyarlanabilir bir

platformdur.
Kullanıcıya artırılmış

mukabele kabiliyeti,
artırılmış mürettebat
koruması ve artırılmış bir
etkililik sunan HIMARS,
dünya çapında
konvansiyonel ve Özel
Kuvvetler harekatlarını
desteklemektedir. Askeri
birliklere; düşmanın topçu
birlikleri, hava savunma
unsurları, kamyonlar, hafif
zırhlı ve personel taşıyıcı
araçlar ile destek birliklerine ve ikmal yığınaklarına
angajman kabiliyeti sağlayan HIMARS, atışı müteakip hemen
yüksek hızla hareket edebilmekte ve böylelikle düşman
güçlerinin fırlatma alanını tespit etmesinden çok önce bu
alandan çok uzaklara gidebilmektedir.

HIMARS atış kontrol sistemi, elektronik donanım ve
haberleşme birimleri mevcut M270A1 MLRS Lançeri ile
değiştirilebilmekte olup gerekli mürettebat sayısı ve eğitim de
yine aynıdır. Bu birlikte çalışabilirlik kabiliyeti Silahlı

Kuvvetlere çok önemli bir kabiliyet sunmakta ve
önümüzdeki on yıllara ayak uydurabilmelerini
sağlamaktadır.

Küresel varlığını genişletmekte olan HIMARS,
halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve
Singapur dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası
pazara hizmet vermektedir. 2005’ten beri 480’i aşkın
HIMARS üretilmiş ve ABD Kara Kuvvetleri, ABD Deniz
Piyadeleri ve uluslararası müttefiklere teslim edilmiştir. 

HIMARS, Muharip Görevlere Hız, Mobilite ve Taşınabilirlik Katıyor

Ateş İdare Cihazı. 

KORKUT Komuta
Kontrol Aracı.
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PARS 4x4: A First

FNSS Defence Systems is unveiling the latest member of its PARS Wheeled Armoured Vehicle
(WAV), the PARS 4x4, at IDEF ‘15. A first from FNSS.

THE PARS 4x4 was designed at FNSS’s R&D

centre, located in Ankara. The PARS 4x4, the

IPRs of which completely belong to FNSS,

challenges the standards of 4x4 WAVs in the

global land vehicle sector with its improved

characteristics and design.

Being the latest member of the PARS family,

the PARS 4x4 has been designed to undertake

special operational roles such as advanced

surveillance, anti-tank and command & control.

The vehicle was designed in a way to meet all

the operational requirements that might be

required in the theatre.

The PARS 4x4 has a power-to-weight ratio

of 25-30 hp/tonne, a silhouette of just 1.9m

and amphibious capabilities. The vehicle with

its crew of 5 can operate in water that is deep

and fast-flowing without any preparation. In the

water, the vehicle can perform pivot turns and

even move backwards when required. The

increased manoeuvring capability in the water

is due to the two water jets located at the rear

of the vehicle.

The PARS 4x4 can operate on any rough

terrain with a reduced break of angle, low

centre of gravity, fully independent suspension

system, ABS-assisted hydraulic disc brakes, low

ground pressure and increased angles of

approach and departure. The PARS 4x4 can

climb slopes of 70% and hold on slopes of

40%, and it can pass over 50cm vertical

obstacles with ease. 

The hydraulic recovery

winch system located at the

front of the vehicle has the

ability to provide self-recovery

when required. The mobility of

PARS 4x4 has been increased

via the central tyre inflation

system, and it also has a run-

flat capability. The PARS 4x4

has a top speed of 120km/h

on asphalt and a range of

700km. The vehicle can switch

from 4x4 mode for rough

terrain to 4x2 mode for use on

a highway. The PARS 4x4 has

an automatic transmission and

an axle lock for slippery

surfaces and soft soil.

The windows are balistically protected and

designed to afford a wide field of view for both

the driver and the crew. The PARS 4x4 also

provides the driver and the commander with

integrated night and day vision cameras that

enable operations in night drives without head

lights. The command and warning panels and

the mine-protected seats have been specifically

developed for the commander, driver, gunner

and military personnel with their equipment. 

The fuselage of the vehicle is made of

ballistic material, which provides protection

against mines and improvised explosives. 

The vehicle is especially noteworthy due to

its load carrying capacity, its open architecture

features and the way it was designed to

accommodate the equipment that is used in

the vehicle in order to carry out different

missions and meet user requirements.

The PARS 4x4 can be transported using any

kind of military transport aircraft including the

CH-47 Chinook heavy lift helicopters  ID
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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. Turkish
Ministry of National Defence (MoND) Modernized
Karapınar Firing Range established by Roketsan was
opened on 24 March 2015 by Turkish Prime Minister
Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU.

The Karapınar Firing Range Center is capable of
providing services in international standards both for
national and foreign industrial defence organizations.
This center provides crucial acquisitions such as protection
of data confidentiality for national projects, reduction of
R&D process durations and improving range safety.

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.

All kinds of artillery ammunition, tanks, rocket and
missile testing within the range limits can be performed at
the Modernized Karapınar Firing Range where direction,
position, range, accuracy, agglomeration, speed, acceleration
characteristics can be tested in a precise manner. Command
and control applications, data collection, processing, analysis
and storage in a single center, simultaneous execution of
multiple tests, video transfer from the target region, and live

monitoring of the firing activity from the observation area
can all be done in the Modernized Karapınar Firing
Range.

Roketsan has years of expertise in field of
conducting firing tests, and is able to transform this
knowhow into establishment of high-tech firing range
facilities delivered under NATO standards. 

Firing Range Modernization Project Completed

OTOKAR expands its tracked armoured vehicles
family with the new TULPAR-S presented at IDEF for the
first time. 

TULPAR-S is a multi-purposed vehicle platform that
retains basic features of standard TULPAR whilst
maintaining the amphibious capability. TULPAR-S is
compliant with different weapon systems, can serve as a
suitable platform for various missions over rugged terrain
under range of varying climates with its superior mobility
capabilities.

It is a new generation of armoured combat vehicle
with its basic technical and tactical characteristics such as
protection, structural design, electronic infrastructure and
low silhouette. TULPAR-S offers all mission equipment
required in the battlefield as standard. Thanks to its
large internal volume, high payload and flexible
architecture; TULPAR-S has sufficient growth potential to
meet the future operational and mission needs.

The vehicle is a modular platform that can be
configured differently according to the type of mission,
and the version exhibited at IDEF ‘15 features Aselsan-
designed KORNET missile turret system. 

Otokar Expands its Tracked Armoured Vehicle Family 
with Amphibious TULPAR-S 
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Next Generation Air Combat Training

Solutions from SDT

AIR combat training is amongst the most crucial training needs for air forces around the world

as it is one of the key factors ın providing improved combat readiness.

SINCE 2005, SDT finds Military Simulation
and Training (MS&T) a strategic application area
for its products and technologies. Having
accomplished successful deliveries to the
Turkish Armed Forces, the company has gone
through major developments in terms of its
organization, processes and infrastructure
towards the implementation of specific product
lines to satisfy both local and foreign customer
needs. 

SDT, having a proven background in military
electronics, avionics, simulation and training
technologies, is now offering next generation
air combat training solutions to its domestic
and international customers based on previous
experiences and contemporary technologies.

SDT’s ACMI System is one of the next
generation air combat training solutions.

SDT’s ACMI System
In the scope of a recent programs that was

awarded to the SDT-TAI partnership last year by
Turkish Ministry of Defence (MoD), SDT is
developing and producing Air Combat
Manoeuvring Instrumentation (ACMI) pods to
TuAF together with its operating ground stations
(mission planning, live monitoring, post-mission
analysis) and ground antennas. 

Major capabilities of SDT’s ACMI System are:
l High number of participants support
l High capacity and long range data link

communications
l Encryption in data communications and

recording
l Autonomous time-space-position-

information (TSPI)
l A/A, A/G, G/A and EW combat training

capabilities 
l Real-time weapon/CM/ECM simulation
l Real-Time Kill Notifications (RTKN) and

safety warnings

l No-Drop Weapon Scoring (NDWS)
l High fidelity simulations
l Integrated mission planning
l Real-time live monitoring
l Live and post-mission interoperability
l 2D/3D visualisation and GIS capabilities in

ground stations
The system will extend the user’s ‘Live’

training capabilities and be an important step
towards the achievement of Live-Virtual-
Constructive (LVC) training objectives with its
promising properties in terms of range, capacity,
security and interoperability.

Before ACMI System development,
Embedded Simulation System (ESS) program for
fighter aircraft was SDT’s first involvement in air
combat training system development back in
2007, which was successfully completed and
delivered to Turkish Air Forces (TuAF). In
particular to the fighter ESS, SDT developed high
fidelity models of aircraft systems (Radar, RWR,
CM/ECM, Missiles) and CGF simulations. The
system required full Operational Flight Program

(OFP) integration via data buses (MIL-STD-1553)
and went through several ground and flight
tests. The systems satisfied a number of real-
time performance requirements considering the
participation of ‘Virtual/Constructive’ elements
into the ‘Live’ training platform and
environment. 

While the first development and deliveries
of ACMI system are intended for F-16 aircraft
with a full integration through MIL-STD-1553
buses, the system is mountable and usable on
other fighter aircrafts thanks to its ‘autonomous’
TSPI capability. Besides, SDT has started to work
on different packaging options to make the
system compatible to rotary wing platforms as
well as eastern non-NATO aircrafts.

As one of the important solution partners to
the Turkish defence industry so far, SDT is now
more willing than ever to work with
international customers and partners also in air
combat training area based on its regarded
experience, products and infrastructure enabling
successful MS&T solutions and deliveries  ID
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SAVUNMA, havacılık, uzay, ulaşım ve güvenlik
alanında en gelişmiş teknolojik çözümleri sunan küresel
teknoloji lideri Thales, Türkiye’deki yatırımı Yaltes ile

birlikte IDEF ‘15 Fuarı’na katılıyor. Thales Fuarda; kara,
deniz ve hava kuvvetleri için geliştirilen radar sistemleri,
aviyonik sistemler, uydu sistemleri, keşif ve haberleşme
sistemleri, elektro-optik sistemler ile sonar sistemlerine ilişkin
son teknolojik çözümlerini tanıtacak.

Savunma sistemleri alanında Avrupa lideri olan ve
Türkiye’de 30 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteren Thales;
başta Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri olmak üzere Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) için bilgi, komuta kontrol ve muhabere
sistemleri ile silah ve koruma sistemlerini geliştirerek
uyguluyor. Thales Türkiye Direktörü Ali Serdar BARAN,
Thales’in sistem mühendisliği ve teknoloji alanındaki
uzmanlığını Türkiye dahil tüm dünyada hem Savunma hem
sivil güvenlik sektörlerindeki geniş çaplı projelerde
gösterdiğini belirtiyor.

IDEF ‘15 Fuarı’nda Yaltes ile birlikte yer aldıklarını ifade

eden BARAN, “2002’de kurulan Yaltes, özellikle Türk
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında
geliştirdiği çözümler ile Savunma Sanayimizin önemli
aktörlerinden biri olmuştur. Türk Savunma Sanayi ile
birlikte, iç ve dış pazarlarda güçlü işbirlikleri
gerçekleştirerek başarılı projelere imza atıyoruz” diye
konuştu. 

Thales’in ürün yelpazesine son eklenen çözümü
Denizaltı Savunma Harbi (DSH/ASW) Sonarı Captas-
1/Thales BlueWatcher ve Şirketin yeni deniz dibi izleme
çözümü Thales SeeMapper, 6 Mayıs günü Thales’in
310/A Standında düzenlenecek basın toplantıları ile
tanıtılacak. 11:00-12:00 arasında düzenlenecek
toplantılara Thales Türkiye Direktörü Ali Serdar BARAN da
katılacak.

Thales, IDEF ‘15 Fuarı’nda Yeni Teknolojilerini Tanıtıyor

SOUTH Africa based Weatherhaven RCS is showcasing
its re-deployable camp systems at IDEF ‘15 in Istanbul,
Turkey. 

Weatherhaven RCS was the first to deliver to an UN
Level 2 medical field hospital and accommodation for 1.200
soldiers for the South African National Defence Force (SANDF)
deployed in Africa.

Last year the company briefed the United Nations in
New York on re-deployable medical facilities, including Level
1 and 2 field hospitals.  Resuscitation, minor surgery and
treatment are done at a Level 1 medical post, a re-
deployable capability positioned by air or land, after which
casualties are moved to a Level 2 facility. 

“This semi-static Level 2 field hospital provides
specialist care, including operating theatres, a high-care unit,
and even dental and psychological capabilities,” explains
Karen Coetzer, marketing manager.  “In its largest
configuration we deploy up to 65 containers with 350
specialists in various medical disciplines.”

Weatherhaven RCS supplies soft-walled and hard-
walled expandable container structures, all complete with
electricity, water and sanitation.  The expandable container
system (HERCon) offers triple the floor space of a normal ISO
container and has the advantage that it can be stacked.  

All internal services such as lights, electricity
connections, air conditioning, bathrooms, toilets and kitchen
appliances are pre-installed, making the units easy to deploy
rapidly.

“This functionality allows Weatherhaven RCS to provide
sleeping quarters, kitchens, ablution facilities, laundry,
storage (including reefers, which are cold storage) and even
recreation facilities – all of which can be rapidly deployed,”
says Karen Coetzer.  “We have experience of providing these

solutions in the most inhospitable, remote parts of the world,
like the deserts or jungles of Africa, and even icy Antarctica.”  

At all the turnkey re-deployable camps electrical power,
water, sewage and related services are installed in a ‘plug-
and-play’ configuration.  This allows for easy removal after
completion of the mission.  In most instances Weatherhaven
RCS makes use of environmentally friendly installations, like
solar power, grey water and biological instead of chemical
sewage treatment.

Weatherhaven RCS Introduced at IDEF ‘15

FINMECCANICA-Oto Melara has developed a
palletized air-to-ground gun system to be used in
military cargo aircraft (C-130 or C27) or any other, which
has a standard military pallet capability. It has recently
been submitted to a series of successful airborne live
firing tests at the Italian Air Force testing ground at
Pratica di Mare.

The pallet ensures quick mounting and dismounting
from aircraft and requires no integration or modification
to the aircraft, thus reducing the costs to a minimum
granting, at the same time, accurate fire support and
saturation fire to the troops on the ground.

The New Gunship Exhibited for the First Time at IDEF ‘15
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Ultra Electronics Geniş Yelpazedeki

Çözümleri ile IDEF’te

Ultra Electronics, Salon 2, 238A no'lu standında sergileyeceği Entegre Sonar Sistemi,
sonoboylar (Yüzer Platform Konum Tespit Aracı) ve hava konuşlu akustik işleme çözümleri ile
IDEF ‘15'te yer alıyor.

ULTRA Electronics'in son teknoloji Suüstü
Gemisi Torpido Savunma (SSTD) sistemini Türk
Donanması'na sağlama imkanını tanıyan ve
dolayısıyla Türkiye'deki varlığını tesis etmesini ve
dinamik ve yenilikçi bir deniz aşırı sanayi ortağı
ile işbirliğine ve karşılıklı faydaya dayalı bir
ilişkinin geliştirilmesini sağlayan girişim,
Türkiye’nin milli gemi inşa programı olan
MilGem projesi olmuştur. 2004 yılında şirket, ilk
iki MilGem Korvetine SSTD’lerin entegre
edilmesine yönelik olarak Türkiye ile ilk
sözleşmesini yapmıştır. Ocak 2013’te Ultra, LST
programı kapsamında iki Tank Çıkarma
Gemisine kurulacak torpido savunma sistemleri
için Türkiye'deki bir tersaneyle bir sözleşme
daha imzalamıştır. Ultra, NTSP programı
kapsamında yeni nesil denizaltı torpido
savunma sistemini geliştirmek üzere Türk
mühendislerin İngiltere'deki geçici
görevlendirmesi de dahil olmak üzere Türk
sanayi ile gerçekleştirdiği ortak çalışmalarla
Türkiye'de güçlü bir saygınlık tesis etmiştir. Bu
sözleşme, Grubun geniş portföye sahip
kabiliyetlerine yönelik ilgiyi arttırırken Ultra’nın
saygınlığını ve Türk Donanması'na yönelik olarak
sonar sistemlerin öncü tedarikçisi olma
konumunu güçlendirmiştir.

Dünya çapında savunma ve havacılık,
güvenlik, siber, ulaşım ve enerji piyasalarına
yönelik olarak çok çeşitli çözümler ve ürünler
üreten Ultra'nın geniş portföyü şunları
içermektedir: Çekili ve gövdeye monteli sağlam,
yüksek performanslı geleneksel sistemlere
dayalı Ultra ürünü devrim niteliğindeki Entegre
Sonar Sistemi'nin (ISS) Deniz ve su altı kabiliyeti,
torpido savunma sistemleri, sonar şamandıralar
ve havada akustik işleme; suüstü gemileri ve

denizaltılara yönelik gelişmiş entegre imza
kontrolü çözümleri;
imza ölçme erimleri,
manyetik etkiyi
nötrleştirme
sistemleri;entegre
CBRN sistemleri,
mayın imha
sistemleri.

Kara Aracı
Sistemlerinin
entegrayonu; akıllı
güç yönetimi; sert
koşullara uyumlu
ağların kurulması;
güvenliğin önem arz
ettiği veri yolu
çözümleri; Yerel
Durumsal Farkındalık
Sistemleri; Üs ve
limanlar için kapsamlı
bir güvenlik sağlayan
Altyapı Optimizasyon
ve Koruma çözümleri. 

Havacılık
kabiliyetleri arasında
şunlar yer almaktadır:
Görev bilgisayarları,
veri ağ geçitleri ve
yoğunlaştırıclar gibi
yüksek bütünlüklü
yazılım ve
donanımlar. En yeni
nesil füze ve uçakları
desteklemek üzere
hava basınç tahrikli
depolama, taşıma ve

serbest bırakma sistemleri, gaz depolama ve
dağıtım sistemleri. Yüksek bütünlüklü kokpit
ekipmanları; lövyeler, tutacaklar, şalter panosu
ve göstergelerden oluşmaktadır. Şirket ayrıca;
sivil ve askeri uçaklar için yakıt tankı
etkisizleştirme ve tutuşmayı azaltma sistemleri
de geliştirmektedir.

Şirketin Haberleşme, Siber ve Güvenlik
çözümleri arasında kolay entegre edilebilir veri
bağlantıları, yüksek güvenceli veri ve ses
kriptosu kolay konuşlandırılabilir haberleşme
sistemleri de yer almaktadır.

Ultra Electronics’in yüksek teknoloji ürünü
çözümleri ile ilgili daha detaylı bilgiyi şirketin
Salon 2’deki 238A standından temin
edebilirsiniz  ID
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TEI to Present its MRO and DLM

Solutions at IDEF ‘15

The leading Turkish Defence and Aviation company for aircraft engines TEI, well known for its

design, development and manufacturing as well as MRO support services with strategically

planned investments, will be presenting a wide range of products at IDEF ‘15 in Istanbul,

Turkey.

THANKS to its technical infrastructure, TEI
also focuses on manufacturing and has
launched a special MRO building of 10.500m2

in 2014 in direction with its higher goals in the
area of Maintenance, Repair and Overhaul
(MRO) and offers services worldwide in the area
of engine, maintenance and overhaul, which
continue for years and that are of vital
importance for aircraft engines.

TEI provides Storage Level Maintenance
service for TF33 engines of NATO AWACS
aircrafts, an aircraft model that is considered as
an important benchmark around the world. 

With successful activities in this area, it has
been awarded as ‘The Best Engine
Maintenance Company by NSPA and IAMCO in
2004, 2008 and 2011.’

Also it provides ENSIP/SLEP services for the
F110-100B Engines of Royal Bahraini Air Force
(RBAF) and conducts the maintenance of F110-
GE-129C Engines of Royal Saudi Air Force
(RSAF).

These services not only involve aircraft
engines, TEI also offers services and solutions
for all types of air vehicles and has undertaken
the Depot Level Maintenance (DLM) of Makila
1A1 engines of Cougar Helicopter, which is
currently available in the inventory of TAF. 

MRO operations for the engine of General
Purpose Helicopter, which will be included in
the inventory of Turkish Armed Forces (TAF) in a
short period, will be performed in the
company’s new MRO building and it is
expected to carry out operations for the
currently available TAF T700 inventory, too, with
the capabilities that will be achieved. 

In addition to the MRO activities, TEI offers
services in the area of Assembly, Integration
and Tests (AIT) as well for both Turkish Armed
Forces and international civil and military
organizations. TEI has high technology
assembly and testing facilities with
technological equipment and toolkits, Turbofan
Test Cell with a capacity of 100.000lbs and
Turboshaft/prop Test Cell with a maximum
capacity of 2.500shp.

The F110 Engines powering F-16 Fighters
that are available in the inventory of Turkish Air
Force Command and Royal Air Force of Oman

was tested in Turbofan Test Cell, featuring a
capacity of 100.000lbs, and the tests for TF33
Engines of NATO Airborne Warning and Control
System Aircrafts (AWACS) still continue.

The testing of Makila 1A1 Engines powering
Eurocopter AS532 Cougar Helicopters in TAF
service is carried out at the Turboshaft/prop
Testing Cell with the capacity of 2.500shp.

Those who are interested in learning more
about TEI and would like to see the high
capability and technology achieved by TEI, its
stand will be available at Hall: 5 Stand No:
503 ID

ÇAFRAD Çok Fonksiyonlu Radar Sistemi Projesi
kapsamında, radarlarla entegre çalışacak uzun menzilli
dönmeyen tipte bir IFF Anten Sistemi geliştirilmektedir. IFF
Anteni, silindirik aktif elektronik taramalı dizi yapısı
sayesinde 400+km menzilde sorgulama yapabilecektir.

Sistem STANAG 4193 uyumludur ve Mod-1/2/3/C/S/5
sorgulama modlarını destekleyecektir. Mevcut dönen IFF
anten konfigürasyonları ile kıyaslandığında, isteğe bağlı (on-
demand) sektör sorgulamalarına imkan tanıyarak hedef
teşhisine ilişkin zamanlamalarda esneklik ve hız
kazandırması en önemli operasyonel farklılığıdır.

Silindirik aktif elektronik taramalı dizi yapısı sayesinde,
güvenilirlik ve kullanıma hazır olma açısından, mevcut IFF

sistem konfigürasyonlarına göre daha yüksek performansa
sahiptir.

Uzun Menzilli, Elektronik Taramalı Faz Dizili IFF Anten Sistemi
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ASELSAN has unveiled the Hybrid Weapon System,
developed by using the existing MILAS and MUHAFIZ
Systems, and will be exhibited for the first time at IDEF '15.

The MUHAFIZ System, developed based on experience
and knowledge obtained from existing 12.7mm STAMP and
25mm STOP Systems in less than 2 years, has just been in
service for Qatar Navy and grabbed the attention of other
countries.

And the MILAS System, capable of firing Lightweight
Multirole Missile (LMM) developed by Thales UK, is an
effective missile system that provides defense against not
only surface threats but also aerial threats such as helicopters
and UAVs. 

The System has been qualified and is expected to be in
service in many countries in the near future. 

The Aselsan Hybrid Weapon System
combines the superior capabilities of MILAS and
MUHAFIZ Systems, has been built on the
MUHAFIZ infrastructure. It comprises of four ready
to fire LMM, a dual feed 30mm automatic
cannon capable of firing 200 rounds per minute
and a Precision Stabilized Director (HSY), which
can rotate in elevation and azimuth axes relative
to turret. 

The HSY ensures effective guidance of LMM with high hit
probability and effective cannon firing at long distances by
enabling electro-optic units (Thermal Imager, Day Camera
and Laser Range Finder) stay on the target at all times with
high pointing accuracy, even during the firing where ballistic
correction is applied to the gun. 

New Hybrid Weapon System Unveiled 

KARA Havacılık Komutanlığı’na (Ankara) ait iki
T129A Erken Duhul Helikopteri (EDH)’nin, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı (HvKK)’na ait 14-0013
(MSN0013) kuyruk numaralı A400M Atlas Stratejik
Ulaştırma Uçağı ile havadan taşınmasına yönelik
müşterek eğitim 16 Nisan 2015’te 12’nci Hava Üs

Komutanlığı, Kayseri’de icra edilmiştir (Fotoğraflar:
Genelkurmay Başkanlığı).

HvKK envanterindeki iki A400M Atlas Stratejik
Ulaştırma Uçağından bir diğeri olan 13-0009 (MSN0009)
kuyruk numaralı Atlas ise 17-18 Mart 2015 arasında Kabil
Hava Meydanı, Afganistan

ile Akıncı Hava Üssü, Ankara arasında gerçekleştirdiği
doğrudan uçuşlarla Kara Havacılık Komutanlığı’na ait
Afganistan’da konuşlu S-70 Black Hawk Genel Maksat
Helikopterlerinin değişiminde görev almıştı.

A400M Atlas Farkı!

Furthermore, surveillance without aiming the weapon to
the target and video tracking are possible with HSY
integration.

The Aselsan Hybrid Weapon System provides an
effective and proportional defense of up to 6km for high
value assets such as naval bases, seaports and refineries
against not only the surface threats but also aerial threats
such as helicopters and UAVs.
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4 MAYIS’ta Ankara’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Necdet ÖZEL’in evsahipliğinde, Azerbaycan Savunma Bakanı
Korgeneral Zakir HASANOV ve Gürcistan Genelkurmay Başkanı
Tümgeneral Vakhtang KAPANADZE’nin katılımıyla gerçekleştirilen
bir toplantı ile üç ülke arasında Silahlı Kuvvetler Koordinasyon
Grubu adı altında bir işbirliği çalışmasının temeli atıldı. Üç dost
ve müttefik arasındaki bu yapıcı gelişme ile Savunma ve Askeri
alanda farklı konular masaya yatırılmış, Türkiye, Azerbaycan ve
Gürcistan Silahlı Kuvvetleri arasındaki mevcut işbirliğinin daha
da ileri götürülmesi için bir Koordinasyon Grubu kurulması karara
bağlanmıştır. 

Bu Grubun ana görevleri; müşterek tatbikatlar, geniş bir
yelpazedeki kurs ve eğitimlerin düzenlenmesi, öğrenim ve askeri
tıp konusunda işbirliğinin derinleştirilmesi, bilgi paylaşımı gibi
konuların eşgüdümü şeklinde tanımlanıştır. Toplantı sonunda
protokol imzalanmasını müteakip Genelkurmay Başkanları ve
Savunma Bakanı İstanbul’da IDEF '15 Savunma Sanayi Fuarının
açılış törenine katılmıştırlar.

Türkiye - Azerbaycan - Gürcistan Silahlı Kuvvetler Koordinasyon Grubu

2.75 inç Lazer Güdümlü Füze ‘CİRİT’, düşük
maliyet ile yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sağlayan
nitelikte bir silah sistemidir. Esnek tasarımı sayesinde
nerdeyse tüm platform türlerine entegre edilebilmektedir.

Öncelikli olarak T129 ATAK Helikopterlerinden kullanılmak
üzere tasarlanan sistem; helikopter, uçak, İnsansız Hava
Aracı (İHA), deniz platformları ve sabit/hareketli kara
platformlarından da kullanılmaktadır.

KMC, tamamen Roketsan öz kaynakları kullanılarak
kara birliklerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmak üzere
geliştirilen bir sistemdir. Tüm entegrasyon ve test faaliyetleri
oluşturulan bir takım ile kısa zamanda gerçekleştirilmiş ve
bu süreçte kara platformu FNSS Firması tarafından
sağlanmıştır. KMC, benzersiz ve etkin performans özellikleri
sayesinde modern silahlı kuvvetler tarafından yakından takip
edilmektedir.

KMC; Yüksek Hareket Kabiliyeti, 360° Hareket ve

Vuruş Kabiliyeti ile Araç İçerisinden Kontrol Edilebilen
Stabilize CİRİT Füze İstasyonu ile Durarak ve Hareket
Halinde Atış Yapabilme özelliği, Hedefe Otomatik
Yönelme Yeteneği, EOS Entegre Direk (Mast) Sistemi ile
Yüksek Keşif, Gözetleme ve Hedef Takibi Yeteneği,
STANAG 3733’e uyumlu Otonom Lazer İşaretleme,
Dörde Bölünebilir Ekran, Full HD IR, TV ve SWIR Video
ile İGK/ISR (İstihbarat, Gözetleme ve Keşif)
Gündüz/Gece Operasyon Kabiliyeti, Operatör&Komutan
Konsolu, MIL-STD-1760 Uyumluluk, Araç İçi Yedek
Mühimmat Depolama ve C-130 Uçağı ile Taşınabilen
Taktik Tekerlekli ve Paletli Araç özelliklerini bünyesinde
barındırmaktadır.

Kaideye Monteli CİRİT (KMC)
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2013’ten itibaren Türk Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı emrinde görev yapan, yerli kaynakların
kullanımı ile dizayn ve inşa edilen milli gemi TCG
Büyükada, STM tarafından Kuveyt’te yetkililere tanıtıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK) liderliğindeki
MilGem Projesi kapsamında inşa edilen, tasarım,
donatım, tedarik yönetimi ve entegre lojistik destek
hizmetleri STM tarafından yürütülen TCG Büyükada
Gemisi, Körfez ülkeleri limanlarında Türk Bayrağını
dalgalandırmaya devam ediyor. 18 Ocak-19 Nisan
arasında Aden Körfezi, Arap Denizi ve Basra Körfezi’nde
liman ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinde bulunan
Büyükada Korveti, Kuveyt’te büyük ilgi gördü. MilGem
Projesinin aynı zamanda ihracat yetkilisi de olan
STM’den uzman bir ekibin eşlik ettiği gemimiz, Kuveyt
Deniz Kuvvetleri’nden üst düzey yetkililere tanıtıldı.

Modern sistemleriyle göz doldurdu
Türk Donanması’nın Arap Denizi ve bölge ülkelerine

yaptığı planlı ziyarete, STM personeli de katıldı. STM
ekibi, Kuveyt Deniz Kuvvetleri yetkililerine MilGem Projesi
ve Büyükada Korveti hakkında Gemide bir sunum

yaparak tanıtıcı bilgiler verdi. Ayrıca STM ekibi eşliğinde
Kuveyt Deniz Kuvvetleri personeli ile günlük seyir faaliyetleri
yapılarak geminin savaş kabiliyetleri tanıtıldı. Korvetin teknik
özellikleri, Kuveytli yetkililere uygulamalı olarak gösterildi.
TCG Büyükada, askeri denizcilik ve Savunma Sanayi alanında
büyük bir ihracat potansiyelinin olduğu Körfez ülkelerinde,

sahip olduğu modern savaş sistemleri ile göz doldurmaya
devam ediyor.

STM’ye öncü rol
STM; MilGem Projesi kapsamından inşa edilen TCG

Büyükada ile TCG Heybeliada Gemilerinin platform inşa
ve donatım malzemelerinin tedariki, dizayn hizmetleri,
entegre lojistik destek hizmetleri sorumluluklarını aldı.
STM, MilGem Projesi ile yerli sanayi ve ihtiyaç makamları
arasında bir arayüz oluşturacak şekilde yapılanmasını
sürdürerek, denizaltı dahil olmak üzere askeri gemi inşa
sanayileşmesi alanında etkin rol alabilen ve milli
sanayiye bu yönde öncülük edebilen uzman bir kadro
oluşturdu. Öte yandan 25 Temmuz 2014’te MilGem
Projesinin 3’üncü ve 4’üncü gemileri için de sözleşme
imzalandı. STM bu Projede ilk Projedeki sorumluluklara
ilave olarak geminin en önemli sistemlerinin başında
gelen Ana Tahrik Sistemi Tedarik ve Entegrasyonu
sorumluluklarını da üstlenmiş bulunuyor.

MilGem’de İhracat Atağı Devam Ediyor

THE Indian Ministry of Defense is expected to issue a
tender for the procurement of 100 new-generation naval
utility helicopters (NUH). 

The NUH will replace the aging Chetak helicopter and
will be a 'Make in India' project with foreign collaboration
worth approximately US$2 Billion. 

According to local media reports, “11 Indian private
sector companies such as Tata Advanced Systems, Bharat
Forge, Mahindra Aerospace, Reliance Defence & Aerospace
and L&T have already responded with proposed joint ventures
revolving around three foreign helicopters - AS565 MBe of
Airbus Helicopters, Bell Helicopter B-429 and Super Lynx 300
of AgustaWestland.” 

Over the next 15 years, the Indian Armed Forces will
induct over 1,000 helicopters and large portion of the orders
is expected to be awarded to the Indian private sector, which
has been dominated by HAL (Hindustan Aeronautics Ltd). 

"The formal tender for the over 100 NUH is now being
vetted before issuance. The project will be a boost to the
'Make in India' initiative in the aerospace industry, with
transfer of technology in niche areas not available here till
now," the Times of India quoted a source as saying.

The NUH program, will be different from the 384 light-
utility helicopters required by the army and air force, it will
have wheeled landing gear, sea optimization, foldable blades
and compact dimensions to ensure it can fit into naval
platform hangars. The capability for anti-submarine warfare

with torpedoes and missiles is also required. 
The latest tender comes soon after another tender to buy

56 NUH was cancelled in favour of 'Buy & Make (Indian)'
venture, which has been given up in favour of ‘Make In
India’. . .

Indian MoD to Issue New Naval Utility Helicopters Tender





Yeni Nesil Hava Muharebe Eğitim
Çözümleri IDEF ‘15’te!

Hava muharebe eğitimi, ileri seviye harbe hazırlık sağlamada önemli etkenlerden biri olarak,

dünya genelinde hava kuvvetlerinin eğitim ihtiyaçları arasında önemli bir yer tutmaktadır.

SDT, kendi ürün ve teknolojileri için askeri
simülasyon ve eğitim konusunu, 2005’ten beri
stratejik bir uygulama alanı olarak görmektedir.
Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne başarılı teslimatlar
yapmış bir firma olarak SDT; organizasyon
yapısı, süreçler ve alt yapı bakımından önemli
gelişim evrelerinden geçerek yerel ve yabancı
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik özel
ürün hatları oluşturmuştur.

Askeri elektronik, aviyonik, simülasyon ve
eğitim teknolojilerinde kendini ispatlamış bir
firma olarak SDT, yerel ve uluslararası
müşterilerine önceki deneyimleri ve güncel
teknolojileri temel alan yeni nesil hava
muharebe eğitim çözümleri sunmaktadır.

SDT ACMI Sistemi bu yeni nesil hava
muharebe eğitim çözümlerinden biridir.

SDT Air Combat Maneuvering
Instrumentation (ACMI) Sistemi
SDT-TAI iş ortaklığının Milli Savunma

Bakanlığı (MSB) ile sözleşmesini geçen yıl
imzaladığı bir program kapsamında SDT, Türk
Hava Kuvvetleri için yer antenleri ve işletme yer
istasyonları (görev planlama, canlı izleme, görev
sonrası analiz) ile birlikte ACMI podları
geliştirmekte ve üretmektedir.

SDT ACMI Sisteminin önemli özellikleri
şöyledir:
l Çok sayıda katılımcı desteği
l Yüksek kapasiteli ve uzun menzilli veri bağı

iletişimi
l Veri iletişimi ve kayıtta şifreleme
l Otonom zaman-konum-pozisyon bilgisi

(TSPI)
l Hava-hava, hava-yer, yer-hava ve elektronik

harp (EH) muharebe eğitim yetenekleri
l Gerçek zamanlı mühimmat ve karşı tedbir

simülasyonları
l Gerçek zamanlı güvenlik ikazları
l Yükse sadakat seviyeli simülasyonlar
l Entegre görev planlama
l Gerçek zamanlı canlı izleme

l Görev ve görev sonrasında birlikte
çalışabilirlik

l Yer istasyonlarında 2B/3B görselleştirme ve
CBS kabiliyetleri

Sistem; Türk Hava Kuvvetlerinin ‘Canlı’
eğitim imkan ve kabiliyetlerini bir üst mertebeye
taşıyacak ve menzil, kapasite, güvenlik ve
birlikte çalışabilirlik ile ilgili gelecek vaat eden
özellikleri dolayısıyla Canlı-Sanal-Yapısal (LVC)
eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesi yolunda
önemli bir adım olacaktır.

ACMI Sistemi geliştirme öncesinde, SDT’nin
av uçakları için hava muharebe eğitimi sistemi
ile ilgili 2007’deki ilk projesi Gömülü Benzetim
Sistemi (GBS)’dir. GBS başarılı bir şekilde
tamamlanmış ve Türk Hava Kuvvetlerine teslim
edilmiştir. Bu Projede SDT, yüksek sadakat
seviyesine sahip olacak şekilde uçak
sistemlerinin (Radar, RWR, karşı tedbirler, füzeler)
ve Bilgisayar Tarafından Yaratılan Kuvvetlerin
(CGF) simülasyon yazılımlarını geliştirmiştir. Ayrıca
Sistem, avcı uçağının Görev Yazılımı (OFP) ile
uçak veri yolu (MIL-STD-1553) üzerinden tam

entegre edilerek çeşitli yer ve uçuş testlerine
tabi tutulmuştur. ‘Sanal/Yapısal’ unsurların ‘Canlı’
eğitim platformuna dahil edilmesi dolayısıyla
Sistem gerçek zamanlı performans sağlayacak
şekilde geliştirilmiştir.

ACMI Sisteminin ilk geliştirme ve teslimatları,
MIL-STD-1553 veri yolu kullanılarak F-16
Uçaklarına tam entegrasyon şeklinde
kurgulanmış olmakla birlikte, Sistem otonom
TSPI özelliği sayesinde diğer avcı uçaklarına da
takılabilir ve kullanılabilir durumdadır. Ayrıca, SDT
Sistemin, helikopterlerde ve doğu bloku
uçaklarında da kullanılabilmesi için farklı
paketleme seçenekleri üzerinde çalışmaya
şimdiden başlamıştır.

Türk Savunma Sanayinde bugüne kadar
önemli çözüm ortaklarından biri olarak büyüyen
SDT, başarılı askeri simülasyon ve eğitim
çözümleri ve teslimatları yapmasını sağlayan bu
deneyimlerini, ürünlerini ve alt yapılarını
kullanarak hava muharebe eğitimi alanında da
uluslararası müşteri ve iş ortakları ile çalışma
konusunda artık her zamankinden daha gayretli
ve heveslidir  ID
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FNSS, PARS 4x4 TTZA ve KAPLAN-20

YN-ZMA’nı Tanıttı

Türk Savunma Sanayi’nin önde gelen kara sistemleri üreticilerinden ve ihracat şampiyonu
FNSS Savunma Sistemleri, 5 Mayıs günü CEO Nail KURT’un ev sahipliğinde düzenlediği basın
toplantısı ile PARS Ürün Ailesinin yeni üyesi PARS 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) ile yeni
geliştirilen KAPLAN-20 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı (YN-ZMA)’nı tanıttı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde Salon
7, no 710’da yer alan genişliğindeki stantta
düzenlenen toplantı çok sayıda yerli ve yabancı
basın mensubu tarafından takip edildi.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan CEO Nail
KURT; sektördeki serüvenine bundan 25 yıl
önce Türkiye’nin ilk özel Savunma Sanayi Şirketi
olarak başlayan FNSS’in ilk 10 yılı içinde,
kendisine verilen görevi mükemmeliyet
seviyesine çıkararak, sadece imalat lisansı ile
kendisine verilmiş olan bir ürünün tüm tasarım
kabiliyetine sahip olacak şekilde kendisini
geliştirdiğini ve bu sayede üründeki yerli katkı
payını %80’ler seviyesine çıkarmayı başardığını
söyledi. Şirketin 1990ların sonuna doğru
sektörün ilk sistem ihracatı başarısını göstermiş
olduğunu anımsatan KURT; “İlk on yılın bu gurur
tablosu tabii ki yeni milenyuma giren Türkiye ve
sektörümüz için yeterli olmayacaktı. Kendisini
sürekli yenileyen ve alanında dünyanın en iyisi
olmayı hedefleyen bir Şirket olarak 2000lerin
hemen başında özgün tasarım projelerimizi
devreye almaya başladık” dedi.

FNSS’in ilk olarak 8x8 ve 6x6 PARS Ailesini
ortaya çıkarttığını ve kısa sürede dünyada diğer
üst sınıf rakipleriyle yarışan, onların arasından
sıyrılıp çok önemli ihaleler alan bir ürün
yaratmayı başardığına dikkat çeken KURT,
Malezya AV8 Projesi’nin bu durumun bir sonucu
olduğunu kaydetti.

FNSS CEO’su KURT konuşmasına şöyle
devam etti:

“Tüm bunlar olurken, devletimizin, SSM’nın

sektör stratejileri bizlere büyük destek oldu, yön
verdi. Yine bu sıralarda Sanayi Bakanlığımızın
ArGe merkezleri kurulması ve desteklenmesi
stratejisi sonucu FNSS de önemli bir ArGe
merkezi haline geldi.

Tüm bunlar devletimizin doğru stratejiler ile
sektörü desteklemesi, FNSS’nin de çok dinamik
bir şekilde örtüşen vizyon ve misyonla hareket
etmesi neticesinde hayat buldu. Ve bugün
geldiğimiz noktada tabii ki durmayacak ve
dünyada ses getirecek özgün tasarımlara
devam edeceğiz. İşte bugün, burada tam da
bunun için toplandık. Sizlere çok önemli iki yeni
ürünümüzü tanıtacağız:

İlki yeni PARS 4x4
Aracı. Kara Kuvvetleri
Komutanlığı (KKK)’nın
Silah Taşıyıcı araç
(STA) isterlerine uygun
şekilde tasarlanan bu
Araç, düşük silueti,
yüzme kabiliyeti ve
keşif benzeri diğer
görevlere de
uygunluğu ile ürün
gamımızdaki yerini
alıyor. Bir diğer çok
önemli yeni
ürünümüz ise, geçen
IDEF’te 10 tonluk giriş
konseptini tanıttığımız
KAPLAN Paletli Araçlar
Ailesinin en gelişmiş

20-25 ton sınıfındaki yeni üyesi. Çok kısa olarak
Yeni Nesil ZMA olarak tanımlayabileceğimiz bu
Araç biraz sonra göreceğiniz çok önemli üstün
kabiliyetlere sahip.”

PARS 4x4 TTZA 

PARS Ürün Ailesinin yeni üyesi PARS 4x4
TTZA; İleri Gözetleme, Tanksavar ve Komuta
Kontrol gibi özel maksatlı görevleri yerine
getirmek üzere tasarlanmış bir araçtır.
Kullanıcının tercihine bağlı olarak kullanılacak
güç paketine göre güç ağırlık oranı 25-30bg/ton
arasında değişecek aracın toplam uzunluğu
yaklaşık 5m, genişliği yaklaşık 2.5m ve gövde
yüksekliği 1.9m’dir. Beş mürettebatı bulunan
araç amfibi özelliği sayesinde hiçbir hazırlık
gerektirmeden derin ve akıntılı suda (8km/s
sürat ile) operasyon yapabilecek. Yaklaşma açısı
54°, uzaklaşma açısı 42° olan PARS 4x4 TTZA,
%70 dik eğim tırmanabilmekte, %40 yan
eğimde tutunabilmekte ve 50cm yüksekliğindeki
dik engelleri geçebilmektedir. Arazide 4x4
özelliğindeki araç otoyolda 4x2 pozisyonuna
geçebilmektedir. Gevşek ve kaygan zeminde
aks kilidi bulunan PARS 4x4 otomatik bir
şanzımana sahiptir.

Dönüş yarıçapı 7m’den küçük olan aracın
hendek aşma kabiliyeti 90cm olarak
verilmektedir. Asfalt zeminde 120km/s hıza
ulaşabilen PARS 4x4 TTZA, dahili yakıt ile 700km
ve gerektiğinde CH-47 Chinook Ağır Yük
Helikopteri ve askeri ulaştırma uçakları ile
havadan taşınabilecektir.
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KAPLAN-20 YN-ZMA

KAPLAN; muhabere ağırlığına bağlı olarak
22-25bg/ton güç ağırlık oranında, tam otomatik
şanzımanlı, Ana Muharebe Tankları (AMT) ile
ortak hareket yeteneğine sahip, yeni nesil bir
ZMA’dır. Araç farklı alt sistemlerin entegre
edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine
getirmeye imkan sağlayan platform tasarımına
sahiptir. KAPLAN; paletli, altı yol tekerlekli, düşük
siluetli, sıcak ve soğuk iklim koşullarında,
çamurlu/engebeli arazilerde, asfalt veya
stabilize yollarda yüksek hızlı hareket
yeteneğine sahiptir. Gelişmiş süspansiyon palet
sistemi araçta oluşan titreşimi azaltmaya ve yol
tutuşunu artırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
Araca giriş ve çıkışlar; arkasında yer alan hidrolik
rampa veya rampa üzerindeki personel kapısı
ile sağlanmaktadır. Üst kısımda, geniş personel
kapağı ile sürücü kapağı mevcuttur. Güç
grubunun bakım ve onarımı, araç içerisinde ön
kısımdaki, kabinden erişim sağlanan kapaklar
aracılığı ile yapılmaktadır. Araç içerisinden izole
edilmiş ve zırh plakasıyla ayrılmış iki zırhlı yakıt
tankı, ağırlık dengesi ve personel güvenliği
açısından aracın arka tarafında yer almaktadır.
Güç grubu ve yakıt tasarrufu sağlayan hareket
sistemindeki geliştirmeler sayesinde aracın
hareket menzili artırılmıştır.

Uzunluğu 6.5m, genişliği 3.15m (Aktif Koruma
hariç), ve yüksekliği 2m olarak verilen KAPLAN YN-

ZMA, amfibi özelliğine sahip sınıfındaki az
sayıdaki araçlardan biridir. Azami yol hızı 70km/s,
azami yol menzili ise 650+km olarak verilen araç,
arkasında yer alan iki su itki sistemi sayesinde
derin ve akıntılı sularda ön hazırlık gerektirmeden,
nehir geçiş harekatına dahil olabilmektedir. Araç,
suda nokta dönüşü yapabildiği gibi geri
istikamete de hareket edebilmektedir. KAPLAN’ın
gövdesi, balistik malzemeden, balistik kaynak

tekniği ile birleştirilerek imal edilmiştir. Gövde su
sızdırmaz olup, kapaklar ve tapalar su sızdırmaz
contalıdır. Güç grubu kabini ile genişletilmiş
sürücü bölmesi aracın ön kısmında yer alırken,
nişancı ve komutan mahalleri aracın orta kısımda
bulunmaktadır. Geriye kalan arka kısımda ise
personel taşıyıcı versiyonunda sekiz kişilik, silah
kuleli versiyonun da ise altı kişilik personel
(manga) bölümü yer almaktadır ID

ŞİRKETLERİN orta ve uzun vadeli araştırma ve
geliştirme (ArGe) stratejileri doğrultusunda ve Savunma
Sanayi Müsteşarlığı (SSM)’nın belirlediği öncelikli alanlarda
gerçekleştirilecek projeler ‘Savunma Sanayi için Araştırmacı
Yetiştirme Programı (SAYP)’ adı altında yapılandırılmıştır.

Bu kapsamda çalışmalara; Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ), Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) ve
SSM arasında 4 Ekim 2011’de imzalanan protokol ile
başlanılmış ve ilk olarak ODTÜ ile iki proje başlatılmıştır. Söz
konusu iki proje halihazırda devam etmektedir. Yine SAYP
kapsamında 20 Şubat 2014’te SSM-Gazi Üniversitesi-TAI
arasında SAYP protokolü imzalanmıştı.

SAYP çerçevesinde son olarak TAI’nin Gazi Üniversitesi
ve ODTÜ ile imzalamış olduğu protokoller kapsamında
Savunma, Havacılık ve Uzay teknolojileri alanında iki ayrı
üniversite ile ayrı ayrı hayata geçirilecek beş ileri araştırma

projesine yönelik sözleşmeler, SSM himayesinde IDEF ‘15 -
12’nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapsamında 5
Mayıs 2015 Salı günü düzenlenen törende imzalandı.

Törene başta SSM olmak üzere TAI, ODTÜ ve Gazi
Üniversitesinden çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

İmza töreni gerçekleştirilen proje başlıkları aşağıda
verilmiştir:
l Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Havacılık Ürünlerinin

Uygulamaya Geçirilme Kalitesinin Yükseltilmesi (MSc,
Gazi Üniversitesi)

l Uzay Uygulamalarında Kullanılacak Eksenel Oluklu
Sabit İletkenlikli Isı Borusunun Geliştirilmesi ve
Performansının İncelenmesi (PhD, Gazi Üniversitesi)

l Hataların Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerine
ve İnterlaminer Performansına Etkisinin Araştırılması
(MSc, Gazi Üniversitesi)

l Yapay Kas (Dielektrik Elastomer) Eyleyicilerin
Modellenmesi ve Uygulaması (PhD, ODTÜ)

l Kompozit Yapılarda Tamir Bölgeleri için Tasarım
Kriterlerinin Belirlenmesi ve İlerleyen Hasar Analizleri
(PhD, ODTÜ)
Türk Savunma Sanayinin kurucu ve geliştirici lokomotifi

olan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV)
şirketlerinden TAI, söz konusu araştırma projelerinin, nitelikli
insan kaynağının yetişmesi yanında, Havacılık ve Uzay
Sektöründe ihtiyaç duyulan bilimsel bilginin üretilmesi,
teknolojilerin geliştirilmesi ve teknolojilerin uygulanabilir ileri
seviyelere taşınmasına da önemli katkılar sağlanmasını
hedeflemektedir.

İmza töreninde Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı
Serdar DEMİREL’in şahitliğinde protokollere TAI adına Genel
Müdür Muharrem DÖRTKAŞLI ve Yönetim Kurulu Başkanı
Nejat BİLGİN, Gazi Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet TÜRKER ve ODTÜ adına Rektör Yardımcısı Volkan
ATALAY imza koydular.

SAYP Sözleşmeleri IDEF’te İmzalandı
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STM Yenilikçi Çözümleriyle IDEF’te

Savunma Teknolojileri ve Mühendislik (STM); Mühendislik, Teknoloji ve Danışmanlık
alanlarında yenilikçi ürün ve çözümleriyle Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF ‘15)
Salon 5’teki 504/A standında yerini aldı.

SAVUNMA Teknolojileri ve Mühendislik AŞ
(STM), her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya
savunma sektörünün buluşma noktası IDEF
‘15’te yerini aldı. Fuarda STM’nin deniz projeleri
başta olmak üzere, teknoloji alanında geliştirilen
ürünler de sergileniyor. STM bu yıl farklı
ülkelerden gelecek sektörün önemli
oyuncularıyla, potansiyel işbirliği alanlarını
geliştirmeyi hedefliyor.

Deniz projelerinin baş aktörü
Savunma Sanayi alanında birçok önemli

projenin üstlenicisi durumunda olan STM, bu yıl
önüne büyük hedefler koyuyor. Deniz
platformlarında devam eden projelerden
MilGem 3 (Burgazada) ve 4 (Kınalıada)’te dizayn,
entegrasyon, lojistik, tedarik ve inşa açısından
STM’nin üstlendiği kritik sorumluluklar, projenin
zamanında bitmesinde önemli rol oynuyor.
Pakistan’daki ‘Denizde İkmal Gemisi’ Projesini
%50 oranında tamamlayan STM bu Projede
ilerlemeyi de sorunsuz bir şekilde devam
ettirmekte. Diğer yandan devam eden Yeni Tip
Denizaltı Projesinde, denizaltı teknolojilerindeki
yerli katkının artırılması, tasarım ve sistem
entegrasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve
entegre lojistik destek gibi STM’nin üstlendiği
görevler, Milli Denizaltı Projesine çok önemli
katkılar sağlayacak.

Öncü danışmanlık kuruluşu
Danışmanlık alanında Türkiye’nin öncü

kuruluşu olan ve bu misyonu sayesinde
Savunma Sanayi projelerinde yerli katılım
oranını artıran STM; siber güvenlik, büyük veri,
deniz ve hava platformları konusundaki kritik

çözümleriyle de bu yıl yeni ortaklıklara imza
atacak.

... STM’den GÖKTÜRK-1’e Kritik
Katkı

STM, IDEF’te yaptığı açıklama ile Savunma
Sanayi ve Ülkemiz açısından en önemli
projelerden biri olarak kabul edilen GÖKTÜRK-1
Projesine mühendislik desteği vereceğini
duyurdu. Tamamlandığında Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin hedef istihbaratına yönelik
yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü
konusunda çok büyük güç kazanacağı, kara ve

hava sahası kısıtlamaları olmaksızın askeri
amaçlara yönelik bilgi toplayacağı GÖKTÜRK-1
Projesi, İtalyan Telespazio SpA tarafından
yürütülüyor. Consorzio START SpA ile imzaladığı
sözleşme kapsamında Ana Yüklenici
Telespazio’ya mühendislik katkısı verecek olan
STM; entegrasyon, doğrulama ve test
alanlarında Projeye dahil olacak.

2016’da fırlatılacak olan GÖKTÜRK-1 Projesi
hayata geçtiğinde, sadece askeri amaçlı değil;
ulaştırma, ormancılık ve çevre, afet yönetimi,
coğrafi harita verilerinin üretilmesi, harita-
kadastro, doğal kaynakların izlenmesi gibi sivil
alanlarda da kullanılabilecek.
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Otokar ARMA 8x8 KBRN Keşif Aracı

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlerin dünyada giderek yaygınlaşması ile
birlikte operasyon bölgesine hızlı intikal edecek, yüksek koruma (mayına karşı koruma dahil)
seviyesine ve hareket kabiliyetine sahip zırhlı KBRN Keşif Aracı ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

BU ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen çok
tekerlekli KBRN zırhlı araç platformları kısa
sürede birçok ordu envanterine girmiştir. Tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu konudaki
tehditlere karşı tedbir almak üzere çalışmalar
yürütülmektedir. Otokar, hem Türkiye ve hem de
dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere
çalışmalara başlamış ve Türkiye’de konuyla ilgili
yürütülen çalışmalara katkı yapmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve dost ülke
silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda
yaptığı çalışmalar neticesinde, Otokar; KBRN alt
sistemleri ve araç entegrasyon konusunda ciddi
bir bilgi birikimi oluşturmuş ve ilk KBRN Keşif
Aracı’nın tasarım ve entegrasyonunu COBRA
Aracı üzerinde 2008’de tamamlamış, araç
2009’da içinde Slovenya Ordusunda kullanıma
girmiştir. 15’in üzerinde kullanıcı tarafından
başarı ile kullanılan farklı konfigürasyonlardaki
COBRA Araçları, KBRN keşif tipi 4x4 ile de göreve
uygun performans sergilemiş ve iki ayrı NATO
tatbikatında başarı ile kullanılmıştır. COBRA KBRN
Aracı aynı zamanda Otokar’ın KBRN Keşif Araçları
konusundaki tecrübe ve bilgi birikiminde önemli
bir kilometre taşı olmuştur.

Bu çalışmalara ilave olarak Otokar; benzer
KBRN görevlerini yerine getirmek üzere, daha
büyük iç hacimli ve yüksek koruma (mayına
karşı koruma dahil) seviyesine sahip olan,
‘ARMA’ baz aracı üzerine KBRN Keşif Aracı
versiyonunun tasarım ve geliştirmesini
gerçekleştirmiş ve prototip üretimini
tamamlamıştır. Araç, test ve demonstrasyonlar
için potansiyel ülke kullanıcılarının
değerlendirmelerine sunulmaktadır.

ARMA 8x8 KBRN Keşif Aracı; mevcut hali ile
belirli bir kullanıcının görev konseptine uygun
olarak tasarlanmış olmasına rağmen, adapte
edilebilir yapısı ile birçok farklı çözümün
uygulanabileceği, farklı görev ekipmanının

kolaylıkla entegre edilebileceği mimariye sahip
bir platformdur.

Araç, bir bölgenin KBRN saldırı ve risklerine
karşı gözetlenmesi, tanımlı bir bölge veya
güzergah üzerinde bilgi toplanması, kirlenmiş ve
olası tehlikeli bölgelerle ilgili detaylı analizlerin
yapılması gibi farklı operasyon görevlerini yerine
getirebilecek alt yapıya sahiptir.

Araç, keşif görevlerinde mürettebatın;
havadaki ve topraktaki kimyasal kirlenmenin
algılanması ve analizi, biyolojik kirlenmenin
algılanması ve analizi, nükleer ve radyolojik
kirlenmenin algılanması ve uyarıların yapılması
ve meteorolojik ölçümlerin yapılması gibi
işlevleri KBRN tehditlerinden etkilenmeden
yerine getirebilmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca, ARMA 8x8 KBRN Keşif Aracı; araç

konumu ve dost birlik konumlarının takip
edilmesi, detaylı analizler için hava, toprak ve
sudaki kirlenme örneklerinin toplanması,
algılayıcı ve alarm durumlarının gerçek zamanlı
olarak izlenmesi, KBRN tehditlerinin ve kirlenmiş
bölgelerin sayısal harita üzerinde işaretlemesi,
haberleşme ağında paylaşılmak üzere ATP-45
uyumlu KBRN raporlarının hazırlanması, tehlikeli
bölge tahmini ve dağılım modelleme gibi karar
destek fonksiyonlarının yerine getirilmesine
imkan vererek komuta kademesine KBRN
Durumsal Farkındalığının oluşmasını
sağlamaktadır.

ARMA 8x8 KBRN Keşif Aracı’na, farklı
operasyon ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve
gerekli işlevleri yerine getirebilmek amacıyla,
aşağıda belirtilen KBRN keşif ekipmanının
entegrasyonu yapılmıştır:
l Uzaktan Kimyasal Tehdit Algılama Cihazı
l İç ve Dış Ortam Kimyasal Tehdit Algılama

Cihazı
l El Tipi Kimyasal Tehdit Algılama Cihazı
l Mobil Kütle ve Gaz Analiz Cihazı
l Biyolojik Tehdit Algılama Cihazı
l Radyasyon Ölçüm Cihazı
l KBRN Filtrasyon Ünitesi
l Katı, Sıvı ve Gaz Numune Alma Kiti ve

Taşıma Teçhizatı 
l Meteorolojik Ölçüm İstasyonu
l Kirli Bölge İşaretleme Sistemi

Kimyasal tehdit algılama sistemleri;
kimyasal harp maddelerini içeren bulutları
kilometrelerce öteden tespit edebilmekte, araç
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içinde ve dışında zararlı maddelerin tespitini
gerçek zamanlı olarak gerçekleştirip mürettebatı
sesli ve görsel olarak uyarmakta, hava filtreleme
sistemlerinin otomatik olarak devreye alınmasını
sağlamakta ve kirlenmiş bölgeden alınan katı,
sıvı ve gaz numunelerinin detaylı analizini ve
tehlikeli maddelerin tanımlanmasını
sağlamaktadır.

Biyolojik tehdit algılama sistemleri, keşif
görevi esnasında ortamda ayrosol formunda
bulunan biyolojik harp maddelerinin tespit
edilmesini ve mürettebatın sesli ve görsel olarak
uyarılmasını sağlamaktadır. Kirlenmiş bölgeden
toplanan numunelerin analizi ve biyolojik harp
maddeleri tanımlanabilmektedir.

Nükleer tehdit algılama sistemleri, ortamdaki
radyasyonu ölçebilmekte, mürettebatın sesli ve
görsel olarak ikaz edilmesini sağlamakta ve
personelin maruz kaldığı radyasyon doz ve doz
oranı bilgilerini gösterebilmektedir.

Meteorolojik Algılayıcılar ile anlık olarak
ölçülen hava sıcaklığı, nem, basınç, rüzgar hızı
ve yönü bilgileri mürettebat tarafından

görüntülenebilmekte ve analiz/raporlama
uygulamalarında kullanılabilmektedir.

ARMA 8x8 KBRN Keşif Aracı; nükleer,
biyolojik ve kimyasal kirlenme bulunan
bölgelerde işaretleme işlemini personelin aracın
dışına çıkmasına gerek kalmadan
gerçekleştirilmesine imkan vermektedir. Araç,
personelin herhangi bir tehdide maruz
kalmadan araç içinde, kirlenmiş bölgeden katı,
sıvı ve gaz numune toplamasına imkan
sağlamaktadır.

ARMA 8x8 KBRN Keşif Aracı’nda, Şoför,
Komutan, Nişancı ve üç Keşif Uzmanı dahil
olmak üzere toplam altı personelden oluşan bir
KBRN keşif mangası görev yapabilmektedir.

Araç, entegre uzaktan kumandalı silah
sistemi ile aracın maruz kalabileceği muhtemel
tehditlere karşı koyabilecek ve üstün balistik
koruma özellikleri sayesinde araç içindeki
personeli koruyabilecek kabiliyettedir. Araçta;
çepeçevre görüş imkanı sağlayan gündüz görüş
periskopları, gece/gündüz görüş sistemleri ve
geri görüş kamerası ile aracın gözetleme

sahasına olan hakimiyetini artıran donanım
bulunmaktadır.

ARMA, son dönem teknolojilerin kullanıldığı
modern bir araçtır. Motor bölmesi sağ ön
taraftadır. Bu şekilde araç içinde KBRN Keşif
Araçlarının ihtiyaç duyduğu geniş hacim kolayca
sağlanabilmekte, keşif komutanı keşif personeli
ile görsel temas da sağlayabilmektedir.

Araçta sürücü, nişancı ve araç komutanları
kapaklarının ayrı olması; kapak açılmaları için
kolaylık sağladığı gibi, emniyet unsuru da
oluşturmaktadır. Aracın en, boy ve yükseklik
değerleri muadillerine karşın daha küçüktür. Bu
şekilde, hazırlık gerektirmeden C-130 Uçakları ile
taşınabilmekte ve demiryolu gabarisi
karşılanmaktadır.

Araçta modern ve yüksek kapasiteli yeni
nesil motor ve aktarma organları kullanılmıştır.
Bu şekilde düşük yakıt tüketimi ve dolayısıyla
daha büyük menzil kabiliyeti elde edilebilmiştir.

ARMA 8x8 KBRN Keşif Aracı, KBRN keşif
ekipmanının entegrasyonuna imkan veren ve
operasyonel uygulamaları destekleyen KBRN
yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılım ile; KBRN
keşif ekipmanının kontrolü ve durumlarının
izlenmesi, algılayıcılardan gelen bilgilerin sesli
ve görsel ikazlarla kullanıcıya gösterimi, sayısal
harita üzerinde kirlenmiş bölgelerin tehlikeli
bölge olarak işaretlenmesi ve KBRN tehditlerinin
izlenmesi, haberleşme alt yapısı aracılığı ile
komuta kontrol merkezine NATO Uyumlu KBRN
raporlarının iletilmesi, kimyasal ve biyolojik
saldırı sonucunda ortaya çıkan tehlikeli
maddelerin ve nükleer serpinti dağılımının
modellenmesi ve muhtemel tehlikeli bölge
analizi gerçekleştirilebilmektedir  ID

FLIR Surveillance Inc.’in, Elektro Optik/Kızılötesi
kameralar için teknik servisi Fematek Araştırma ve Teknoloji
AŞ’nin Teknopark İstanbul’daki tesisinde açıldı. Teknik Servis
Türkiye ve çevre ülkelerdeki Star SAFIRE®, SeaFLIR® ve
TacFLIR® modellerinin bakım ve tamirlerini yapacak
kapasitede olacak. Servis aynı zamanda bu kamera
sistemlerinin eğitimlerini verecek. Serviste kamera ve
lazerlerin hizalanmasının yapılacağı bir optik masanın da
bulunması, sorunların %95’inin fabrikaya gitmeden tamir
edilmesini sağlayacak. Fematek’in yazılım geliştirme ekibinin
yanında yer alan Teknik Servis bu sayede FLIR System
kameraları ile çalışacak yazılımların daha etkin ve verimli
üretilmesine de yardımcı olacak.

Türkiye’deki Elektro Optik/Kızılötesi (EO/IR) kamera
sayısını son yıllarda hızla artıran FLIR Surveillance Inc., bu
kameralara olan destek kalitesini artırmak için Kurtköy
Pendik’te, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın hemen yanındaki
Teknopark İstanbul’da, Fematek’in bünyesinde bir teknik
servisi devreye aldı. FLIR Surveillance Inc. ile Fematek
arasında yapılan anlaşma ile Türk mühendislerin çalışacağı
bu tesisin tüm ekipman ve eğitim desteği FLIR Surveillance
Inc., tarafından verildi. Bu sistemler için gerekli yedek parça
stokunun da tutulacağı tesiste hemen hemen tüm tamir,
parça değişimi, yazılım güncellemesi ve bakım işlemleri
yapılabilecek.

Elektro Optik/Kızılötesi sistemler insanlı ve insansız
hava, deniz ve kara platformlarında termal, SWIR ve gündüz

kameralarla donatılmış jiroskopik olarak stabilize edilmiş
gelişmiş kamera sistemleridir.

Fematek Araştırma ve Teknoloji AŞ, FLIR System Inc.’in
jiroskopik Elektro Optik/Kızılötesi kamera sistemleri Türkiye
temsilcisidir. Tamamen yerli sermaye ile kurulmuş olan
Fematek, Elektro Optik/Kızılötesi sistemler üzerinde çalışan
çeşitli yazılımlar geliştirmektedir.

FLIR Systems Inc., algılama ve farkındalığı artıran
teknolojilerin tasarım, geliştirme, üretim, pazarlama ve
dağıtımını yapmaktadır. 1978’de kurulan FLIR Systems;
termal görüntüleme sistemleri, görünür ışık görüntüleme
sistemleri, ölçüm ve teşhis sistemleri ve gelişmiş tehdit tespit
sistemlerini günlük hayatın kullanımına sunmaktadır. FLIR
Surveillance Inc., FLIR Systems Inc.’in bir kuruluşudur.

FLIR Systems Teknik Servisi Teknopark İstanbul’da Açıldı
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TÜRK Savunma Sanayinin kurucu ve geliştirici
lokomotifi olan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı
(TSKGV) şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayi
(TAI) ile Polonya’da faaliyet gösteren MESKO SA Firması
arasında, Polonya Hava Kuvvetleri’nin ‘Taarruz
Helikopteri KRUK Programı’ kapsamında
gerçekleştirilecek işbirliğine yönelik olarak 5 Mayıs 2015
günü bir Mutabakat Muhtırası (MoU) imzalanmıştır.

Polonya Silahlı Kuvvetleri’nin, envanterini modern
bir taarruz helikopteri ile güçlendirme ihtiyacı
doğrultusunda başlatılan KRUK Programı kapsamında,
32 taarruz helikopterinin tedarik edilmesi
planlanmaktadır. TAI, T129 ATAK Helikopteri ile bu
tedarik programına katılım sağlamaktadır.

TAI, KRUK Programı Kapsamında MESKO ile Bir MoU İmzaladı

ON April 15th, RAM-System GmbH, the prime
contractor for the Rolling Airframe Program (RAM) Weapon
System for the F125 Class of Ships (4 units) of the German
Navy, had the privilege to host the Roll-Out Ceremony for the
200th RAM Guided Missile Launching System (GMLS) on the
premises of the Launcher Integrator MBDA Germany in
Schrobenhausen. 

The Roll-Out event was attended by German and US
naval and governmental dignitaries, industrial leadership and

RAM program and team members. The government
representatives expressed their appreciation for the long-
standing and unique successful transatlantic
Government/Industry cooperation. 

A further highlight of the event was the hand-over of the
200th RAM Launching System to the Bundesamt für
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der
Bundeswehr (BAAINBw). This launcher will be deployed on
the new frigate ‘F224 Sachsen-Anhalt’ of the German Navy. 

RAM is a cooperative program between the US and
German Governments with industry support from Raytheon
Missile Systems and RAM-System GmbH. The RAM
cooperative program has been in place over 30 years and has
enjoyed exemplarily integration and technology sharing
between both countries. 

“With respect to new conflicts and growing threats, the
extremely reliable RAM weapon system with an exceptional
hit probability of greater than 95% today is of greater
importance for navies than ever”, stated Michael WEHNER,
General Manager of RAM-System GmbH. Along with the
transatlantic partners Germany and the United States, the

navies of Egypt, Greece, Japan, South-Korea, Turkey and the
United Arab Emirates rely on the outstanding self-defense
capabilities of the RAM Weapon System. 

RAM is a supersonic, quick reaction, fire-and-forget
missile providing defense against anti-ship cruise missiles,
helicopter and airborne threats, and hostile surface craft. The
RAM weapon system is developed, produced and marketed by
RAM-System GmbH in close cooperation with its parent
companies Diehl BGT Defence and MBDA Deutschland,
together with its U.S. partner Raytheon Missile Systems. 

THE DCD Protected Mobility is presenting the HUSKY
vehicles, which are no longer fitted merely with a simple
metal detection system, at IDEF ‘15. 

More sophisticated high sensitivity low metal content
detectors, and alternative sensors like Ground Penetrating
Radar have now been operationalized and are being fitted to

the vehicles along with other devices such as the cyclone
blower and robotic arms, according to DCD. 

This, together with the longer duration of route
clearance missions, has prompted a natural evolution with
the design a two-operator derivative of the current MK III
HUSKY. The two operator vehicle known as HUSKY 2G

(second generation) having
the same protection,
survivability, frangibility,
reparability and similar
mobility characteristics of
the HUSKY. The HUSKY 2G
is now available
commercially worldwide.
The majority of features of
the current MK III vehicle as
well as the major sub-
systems and components, as

well as the containerized packing system have been retained.
Capabilities from the MK III HUSKY include front and

rear modules, drive train (engine, transmission, transfer case
and drive shafts) ensuring current 4 wheel steering capability
and turning circle, hull length and ‘V’ angle and the fuel
system. 

While major changes include reduction in the cross
sectional area of the cab, solid 6mm Armox wall behind crew
from one side to the other incorporates rails for mounting
back rests, bolt on ceramic tile armor, cut out in side plate
from rear of seat to firewall at floor level (not footwell level)
and windscreen is more vertical increasing space and
improving visibility. 

Its side windows are angled outward reducing glare and
reflections’ thereby enhancing visibility and it has large
wipers and washers on all windows among other major
changes. 

New and Improved HUSKY Vehicles Introduced at IDEF ‘15 

200th RAM Launching System Rolled-Out!
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MIZRAK-U’dan Tam İsabet

Roketsan tarafından yurt içi alt yapı kullanılarak tasarlanan ve testlerden başarıyla geçen Uzun
Menzilli Tanksavar Füzesi MIZRAK-U’nun ilk testi, Şubat 2014’te Konya, Karapınar’da
gerçekleştirildi. 

FÜZENIN, helikopterden kızılötesi arayıcı

başlığıyla yapılan ilk atış testinde, tam başarı

elde edildi. MIZRAK-U’nun önemli kullanım

konseptlerinden biri olan At-Unut (Atış Öncesi

Kilitleme) modunun da test edilmesi

sonucunda, başarıya ulaşıldı. 2015 içerisinde

Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi

MIZRAK-UL’nin Kara Kuvvetlerine teslim edilmesi

planlanmaktadır.

MIZRAK-U Uzun Menzilli Tanksavar Füze

Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin uzun

menzilli tanksavar füze ihtiyacını milli imkanlarla

karşılamak üzere başlatılmış bir Projedir.

Geliştirme çalışmalarına Eylül 2008’de başlanan

MIZRAK-U Füzesi, T129 ATAK Taarruz

Helikopterinin ana mühimmatından biridir.

Helikopterlerden kullanılmak üzere

geliştirilen MIZRAK-U, Ana Muharebe Tanklarına

karşı etkili ve rakip tanksavar sistemlerine

üstünlük sağlayan birçok özelliğe sahip bir Füze

Sistemidir. Füze iki tip başlık ile mevcuttur;

görüntüleyici kızılötesi (IIR) ve lazer başlık.

Kızılötesi görüntüleyici arayıcı görüntüsünün RF

veri bağı ile lançere, lançerden kullanıcı

ekranına iletilmesi ve hassas güdüm-kontrol

sistemine dayanan kullanım konsepti;

kullanıcıya gece/gündüz ve kötü hava

koşullarında hedefe atış öncesi/atış sonrası

kilitleme, hedef güncelleme ve hedef üzerinde

vuruş noktası seçimi gibi imkanlar sunmaktadır.

Füze, sahip olduğu yüksek performanslı tandem

harp başlığı sayesinde ileri teknoloji tank

zırhlarına ve beton koruganlara karşı etkilidir.

Lazer başlıklı MIZRAK-U havadan karaya, atış

öncesi ve atış sonrası kilitlenebilen yarı-aktif

lazer güdümlü bir Füze Sistemidir. Füze, taarruz

helikopterlerinden ve kara araçlarından

gece/gündüz atılabilmekte ve kullanılan harp

başlığına göre; Ana Muharebe Tankı (AMT), Zırhlı

Personel Taşıyıcı (ZPT), kamyon, arazi aracı, hafif

korugan, siper, bina ve alçak irtifada havada

asılı kalan (hover yapan) helikopterlere karşı

kullanılabilmektedir ID

MIZRAK-U - Sistem Özellikleri

Azami Menzil : 8km

Ağırlık : 37.5kg

Harp Başlığı Tipi : Reaktif korumalı zırhlara karşı etkili tandem

Arayıcı Başlık : Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı veya Lazer

Hedef Tipleri : Ağır Zırhlı Araçlar, Tanklar

Platformlar : Helikopterler, Kara Araçları, Hafif Savaş Uçakları, Deniz Platformları
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IDEF ‘15
Günlük Program

6 Mayıs 2015, Çarşamba
•

10:30 - 12:30
Lockheed Martin F-35 MTU/JSF Basın Toplantısı,

Heybeliada Salonu [Batı 1 Girişi, 2. Kat]
•

11:00 - 11:30
Thales, Captas-1/Thales Bluewatcher Basın Toplantısı, Thales Standı [No: 310/A]

•
11:30 - 12:00

Thales SeeMapper Basın Toplantısı, Thales Standı [No: 310/A]
•

11:30 - 12:30
OTO Melara ‘GUNSHIP’ Sunumu, Finmeccanica Standı [No: 313/A]

•
12:30-13:30

Lockheed Martin Basın Toplantısı [HTK Füze Teknolojisi]
Lockheed Martin Standı [Salon 2, No: 210]

•
12:30 - 12:45

SDT-TüBiTAK SAGE İşbirliği Niyet Anlaşması SDT Standı [Salon 3, No: 323A]
•

13:45 - 13:55
İlave F-16 Simülatörü Tedariki, SSM-Havelsan İmza Töreni 

Fuaye Alanı
•

14:00 - 14:10
F-16SİM Sözleşme Değişikliği İmza Töreni, SSM-Havelsan, 

Fuaye Alanı
•

14:15 - 14:25 
HELSİM Lot-2 Modifikasyonu İmza Töreni, SSM-Havelsan, Fuaye Alanı

•
14:20 - 14:30

SDT-KAI MoU İmza Töreni, SDT Standı [Salon 3, No: 323A]
•

14:30 - 14:40
A400M için Bakım Anlaşması, Airbus D&S-THY Teknik, Fuaye Alanı

•
14:45 - 14:55 

CN235 Uçakları için LoI İmza Töreni, Airbus D&S - HvKK, Fuaye Alanı
•

15:00 - 15:10 
TüBiTAK BİLGEM - Aselsan Çerçeve Protokolü İmza Töreni, Fuaye Alanı

•
15:00 - 17:00 

Savunma ve Güvenlik İstişare Toplantısı, Kanada Pavyonu [Salon 2, No: 224 - 225]
•

17:00 
Kapanış

•
17:00 - 18:30 

GICAT Resepsiyonu, Fransa Pavyonu [Salon 12, No: 21 D-E]
•

19:00 - 20:30
ABD Büyükelçisi Ev Sahipliğinde ABD Günü Resepsiyonu [Davetiye ile],

Renaissance Polat Istanbul Hotel

IDEF ‘15
Daily Programme

6 May 2015, Wednesday
•

10:30 - 12:30
Lockheed Martin F-35 JSF Media Briefing,

Heybeliada Meeting Hall [West 1 Entrance 2nd Floor]
•

11:00 - 11:30
Thales, Captas-1/Thales Bluewatcher Media Briefing, Thales Stand [No: 310/A]

•
11:30 - 12:00

Thales SeeMapper Media Briefing, Thales Stand [No: 310/A]
•

11:30 - 12:30
OTO Melara ‘GUNSHIP’ Presentation, Finmeccanica Stand [No: 313/A]

•
12:30-13:30

Lockheed Martin Media Briefing [Hit-to-Kill Technology],
Lockheed Martin Booth, Conference Room 6 [Hall 2, No: 210]

•
12:30 - 12:45

SDT-TüBiTAK SAGE Cooperation LoI Signing Ceremony SDT Stand [Hall 3, No: 323A]
•

13:45 - 13:55
SSM-Havelsan Contract Signing Ceremony [for the procurement of additional F-16

Simulator], Main Foyer
•

14:00 - 14:10
SSM-Havelsan Contract Signing Ceremony [for F-16SIM contract amendment], Main

Foyer
•

14:15 - 14:25 
HELSIM Lot-2 Modification Signing Ceremony, SSM-Havelsan, Main Foyer

•
14:20 - 14:30

SDT-KAI MoU Signing Ceremony, SDT Stand [Hall 3, No: 323A]
•

14:30 - 14:40
A400M Maintenance Contract, Airbus D&S-Turkish Technic, Main Foyer

•
14:45 - 14:55 

CN235 LoI Signing Ceremony, Airbus D&S - Turkish Air Force Command, Main Foyer
•

15:00 - 15:10 
TüBiTAK BİLGEM - Aselsan Signing Ceremony, Main Foyer

•
15:00 - 17:00 

Defence & Security Networking Event, Canadian Pavilion [Hall 2, No: 224 - 225]
•

17:00 
Closing

•
17:00 - 18:30 

GICAT Reception, French Pavilion [Hall 12, No: 21 D-E]
•

19:00 - 20:30
America Day Reception hosted by US Ambassador John R. BASS [Invitation Only],

Renaissance Polat Istanbul Hotel
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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
Muhammet METİN - Photo 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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