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MMU Turbofan Motoru
2o3o’dan başlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16C/D Muharebe Uçaklarının yerini
alacak yeni nesil muharip uçak ihtiyacının milli imkanlar ile tasarlanıp üretilecek özgün bir
çözüm üzerinden karşılanması amacıyla, 15 Aralık 2o1o tarihli Savunma Sanayi İcra Komitesi
(SSİK) Toplantısında alınan 545 Sayılı Karar ile Milli Muharip Uçak (MMU/TF-X) Geliştirme
Programı başlatılmıştır. Programda TAI Ana Yüklenici firma olarak seçilmiş ve iki yıllık takvime
sahip Kavramsal Tasarım Geliştirme Projesi Sözleşmesi Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ile
TAI arasında 23 Ağustos 2o11’de imzalanmıştı.

HALİHAZIRDA Türk Hava Kuvvetleri muharip
uçak kabiliyetinin belkemiğini oluşturan F-16C/D
Savaşan Şahin Muharebe Uçaklarının yerini
alacak olan TF-X, radarda görünmezlik (stealth)
özelliklerine, gövde içi silah istasyonlarına, art
yakıcıları devreye almadan ses hızını geçebilme
(super-cruise) kabiliyetine ve ayrıca gelişmiş
aviyoniklere (yerli olarak tasarlanacak çok işlevli
AESA Radarı ve Elektronik Harp Öz Savunma
Sistemi dahil) sahip tek kişilik bir yeni nesil
muharebe uçağı olacaktır. TF-X için tanımlanan
birincil görev hava-hava muharebesi ve hava
üstünlüğü rollerini icra etmek olduğundan, TF-X
2o3o’dan sonra Türk Hava Kuvvetleri’nin F-35A
Lightning II filolarına eskortluk edecek ve onlara
hava koruması sağlayacak. Türkiye’nin uzun
vadedeki TF-X ihtiyacı ise 1oo-15o adet olarak
öngörülmekte. Milli Muharip Uçak (MMU/TF-X)
Geliştirme Programı, Türk Hava Kuvvetleri
Komutanlığı (HvKK) Milli Muharip Uçak Şubesi,
SSM ve Ana Yüklenici TAI temsilcilerinden
oluşan TF-X Programı Entegre Proje Yönetim
Ofisi koordinasyonunda yürütülmektedir.

Programın ilk safhası olan ‘Konsept
Geliştirme ve Ön Tasarım Safhası’ altında TAI,
SAAB Aircraft şirketini kendisine Teknik Destek
ve Yardım Sağlayıcı (TSAP) olarak seçmiş ve 29
Eylül 2o11’de yürürlüğe giren 24 aylık takvime
sahip Sözleşme altında Ana Yüklenici TAI, SAAB
Aircraft’dan aldığı teknik desteğin de katkısı ile
üç ayrı kavramsal tasarım hazırlamıştır.

Programda ihtiyaç makamı olan HvKK tarafından
uçağın görev yapacağı 2o3o’lu yıllar ve ötesinin
harekat ortamı düşünülerek 13 aylık bir çalışma
sonucunda hazırlanan Harekat İsterleri
Dokümanı’na uygun olarak tasarlanan bu üç
konfigürasyon; FX-1 (F-18, Eurofighter, Rafale
veya Mig-29 gibi çift motorlu arkadan kuyruklu
ve konvansiyonel kanat tasarımlı konfigürasyon),
FX-5 (tek motorlu arkadan kuyruklu ve

konvansiyonel kanat tasarımlı konfigürasyon) ve
FX-6 (tek motorlu, geniş delta kanatlı ve önde
kanardları bulunan konfigürasyon) olarak
isimlendirilmiştir. Tek motorlu savaş uçaklarının
(FX-5 ve FX-6) 50.ooo-60.ooolb arası bir azami
kalkış ağırlığına (MToW), çift motorlu konseptin
(FX-1) ise 60.ooo-70.ooolb arası bir azami kalkış
ağırlığına sahip olması öngörülmüştür. Her üç
tasarımın da performans analizleri yapılmış ve
HvKK isterlerini %1oo’e yakın bir oranda
karşıladıkları görülmüştür.

Hatırlanacağı üzere TAI, söz konusu üç
tasarıma ait raporunu ve iki yıllık süre zarfında
gerçekleştirilen çalışmalar ile yapılabilirlik
etüdünün sonuçlarını 2o14’te gerçekleştirilecek
ilk SSİK Toplantısında komite üyelerine
sunulmak üzere 3o Eylül 2o13’te SSM’na teslim
etmişti. 6 Mayıs 2o14’te gerçekleştirilen SSİK
Toplantısında Projenin müteakip safhası olan
Sistem Geliştirme ve Gösterim Safhası (SDD)’na
geçiş kararının alınması beklenmiş, ancak Proje
ancak 7 Ocak 2o15’te düzenlenen SSİK
Toplantısında gündeme alınmıştır. Edindiğimiz
bilgiye göre Toplantı sırasında SSİK Komitesi
üyelerine yapılan sunumda her üç

Her biri 20.ooolbf (9okN) itki gücü kapasiteli iki adet
EJ200 motoru ile güçlendirilen EuroFighter Typhoon’un boş
ağırlığı 24.25olb (11 ton), azami yükle kalkış ağırlığı ise
35.7oolb (23.5 ton) olarak verilmektedir (Fotoğraf: EuroJet).

MMU/TF-X Programı kapsamında görev almaya istekli yerli ve
yabancı şirketleri belirlemek ve projeye kazandıracakları teknolojik kabiliyetler

hakkında ilk elden bilgi edinmek maksadıyla SSM tarafından 13 Mart 2o15 tarihinde
bir Bilgi İstek Dökümanı (BİD) yayımlanmıştır. BİD’na 9 firma ilgi göstermiş ancak Nisan ayı

içinde BAE Systems, SAAB Aircraft ve Airbus Defence & Space firmaları cevap sunmuştur.
Buradaki görselde MMU/TF-X Kavramsal Tasarım Fazı altında geliştirilen FX-1, FX-5 ve FX-6

konfigürasyonları ve FX-1’in gövde içi taşıma kabiliyeti vurgulanıyor (Fotoğraf: TAI).
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konfigürasyon hakkında da bilgi verilmiş ve
Toplantıda MMU Geliştirilmesi Programı
kapsamında Mühendislik Geliştirme Ön Tasarım
Fazı’na geçilmesi yönünde bir karar alınmıştır.
Toplantı sonrasında Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Necdet ÖZEL, Milli Savunma Bakanı
Dr. İsmet YILMAZ ve Müsteşar Prof. Dr. İsmail
DEMİR ile birlikte bir basın açıklaması yapan
Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU ise Mühendislik
Geliştirme Ön Tasarım Fazı kapsamında
çalışmaların en geç dört yıl içinde
tamamlanacağını vurgulamış ve çalışmaların üç
konfigürasyondan hangisinin üzerine
yoğunlaşacağına dair bir soruya cevaben de,
“Daha önceki uçaklardan imitasyon ya da o
uçaklardan etkilenme değil. Özgün, bizim
tercihlerimizin gereklerinden çıkmış bir uçak
olacak. En güçlü seçenek üzerinde duruyoruz,
çift motor esas olmak üzere” cevabını vermişti.

Her ne kadar Başbakan DAVUTOĞLU’nun bu
cevabı bize FX-1 tasarımını işaret ediyor olsa da
edindiğimiz bilgiye göre çift motorlu, tek kişilik
FX-1 konfigürasyonu konusunda henüz nihai bir
karara varılmamıştır. Görüşlerine başvurduğumuz
konuya yakın uzmanlar konfigürasyon seçiminin
aynı zamanda motor adedi seçimi anlamına da
geleceğine dikkat çekerek uçak
konfigürasyonun seçilmesi durumunda
Mühendislik Geliştirme Ön Tasarım Fazı
kapsamında tek konfigürasyon ile dört yılda
daha hızlı bir ilerleme sağlanabileceğini ve
motor sayısı belli olduktan sonra rekabet
kapsamında motor seçiminin yapılabileceğine
dikkat çektiler.

Konuya ilişkin bir sorumuza cevaben SSM
Uçak Daire Başkanlığından ise şöyle bir
açıklama gelmiştir: “MMU (F-X) Projesi
kapsamında motor firmalarına yayımlanan
Teklife Çağrı Dokümanı (TÇD)’na firmaların
cevapları Haziran 2o14’te alınmıştır. Teklifler
firmalarla karşılıklı etkileşim içinde performans,
maliyet ve yerli sanayi katkı açılarıyla
değerlendirilmektedir. Konfigürasyon ve motor
seçiminin önemli ölçüde ortaklıkları nedeniyle
her iki kararın birlikte verilmesi
hedeflenmektedir.”

Projeyi yakından takip eden bir yetkili ise
mevcut durumda her ne kadar çift motorlu
tasarım tek motorlu tasarımlara kıyasla
değerlendirmede bir miktar daha önde olsa da
bu konuda henüz nihai bir karara varılmadığına
ve nihai karara ancak Mühendislik Geliştirme Ön
Tasarım Fazı kapsamında yürütülecek Detay
Tasarım sürecinin birinci yılı sonunda
varılabileceğine dikkat çekmiştir.

Turbofan Motor Seçimi ve
Tedariki

MİLLİ Muharip Uçak prototiplerinde
kullanılacak turbofan motorun belirlenmesi ve
tedarikine yönelik olarak başlatılan çalışmalar
kapsamında prototip dönemi için tanımlanan
yedi uçaklık bir set için Ocak 2o14 içinde SSM
ve HvKK tarafından seçilen EuroJet Turbo GmbH,
General Electric (GE), Pratt & Whitney (P&W),
RosoboronExport ve
Snecma şirketlerine
TAI üzerinden bir TÇD
yayımlanmıştır.
Haziran 2o14’te GE
(F414-GE-400 ve
F110-GE-129), EuroJet
(EJ200) ve Snecma
(M88-4E) firmaları
tekliflerini TAI’ye
sunarken P&W ve
RosoboronExport
firmaları ise teklif
vermemişlerdir. Teklif
değerlendirme
çalışmalarının TAI
ayağı tamamlanmış
olup, SSM ve HvKK
bölümü ise Şubat
2o15 itibarıyla devam
etmektedir.

TÇD sadece
motor alımını değil
aynı zamanda
entegrasyon ve
testlere motor üreticisi

firmanın desteği, mühendislik hizmetleri ve
bunun gibi konuları da kapsamaktaydı.
Edindiğimiz bilgiye göre bu çerçevede
firmalardan ihtiyaca cevap verebilecek hazır
motorları, mevcut motor modelleri üzerine ilave
güç artırma seçenekleri (hangi güç için ne kadar
zaman/para gerekeceği hususu da dahil),
motorun uçağın gelecekte gündeme gelecek
uluslararası satışlarını etkileyebilecek
kısıtlamalarının olup olmadığı, yerli sanayi ile
çalışmaya hazır olup olmadıkları ve sanayi
katılımına yönelik teklifleri hakkında da bilgi
istenmiştir.

Teklif Edilen Motor Modelleri

Eurojet Turbo GmbH ve EJ200 Motoru
EJ200 Motor Projesinin ardındaki dört

hissedarlı (Rolls-Royce (%33, Bristol/İngiltere),
MTU Aero Engines (%33, Münih/Almanya), Avio
Aero (%21, Torino/İtalya) ve ITP (%13, Madrid ve
Bilbao/İspanya)) bir ortak girişim şirketi olan
EuroJet Turbo GmbH, 20.ooolbf (9 ton, 9okN) itki
gücü sınıfı askeri motor pazarında kıyaslama
ölçütü olarak kabul edilen EF200 Mk 101
Motorunu, çift motorlu konfigürasyon (FX-1) için
teklif etmektedir. Modüler bir yapıya sahip olan
EJ200’ün çift motorlu Eurofighter Typhoon’lar için
özel olarak tasarlanmış olduğuna dikkat çeken
bir EuroJet Turbo yetkilisi, EJ200’ü tek motorlu
muharebe uçağına uygun bir motora
dönüştürmek için motor üzerinde iki büyük
modifikasyonun yapılması gerektiğinin altını
çizmiştir.

EJ200, modüler tasarıma sahip, iki adet çok
kademeli yekpare disk (spool)’den oluşan turbo
tabanlı bir fandır. Yekpare pale ve disklere (blisk)
sahip geniş kirişli fan hafiftir, aerodinamik
açıdan verimlidir ve yabancı cisimlerden
kaynaklanabilecek hasarlara karşı yüksek
düzeyde dirençlidir. Fanda kullanılan gelişmiş
aerodinamikler, hava emme kılavuz vanalarına

Her ne kadar çift motorlu
EuroFighter Typhoon Muharebe Uçağı için

tasarlanmış olsa da EJ200 turbofan
motoru bir dizi modifikasyon sonrasında

tek motorlu muharebe uçaklarında da
kullanılabilmektedir (Fotoğraf: EuroJet).

EJ200

Tipi: Art yakıcılı ve iki adet çok kademeli
yekpare disk (spool)’den oluşan turbofan
motor

Kullanıldığı Uçaklar: EuroFighter Typhoon

İtki Gücü: Art yakıcısız 6okN (13.5oolbf), art yakıcılı
9okN (20.ooolbf)

İtki Gücü/Ağırlık Oranı: 9.175:1

Baypass Oranı: 0.4:1

Fan Basınç Oranı: 4.2:1

Toplam Basınç Oranı: 26:1

Özgül Yakıt Tüketimi (SFC): Art yakıcısız 21-23g/kN, art yakıcılı 47-
49g/kN

Hava Akışı: 75-77kg/sn

Kompresör Kademeleri: 3 LP ve 5 HP

Türbin Kademeleri: 1 HP ve 1 LP

Yanma Sistemi: Dairesel Hava Püskürtme

Ağırlığı: 989kg

Hava Alığı Çapı: 0.74m

Uzunluğu: 4m
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(Inlet Guide Vanes) ihtiyaç olmadan fanın
yüksek istikrarla, optimum bir şekilde
çalışmasına olanak verir. Motorun tamamen
modüler bir yapıya sahip olması sayesinde olası
arıza durumlarında kısa motor geri kazanım
süresi elde edilmekte ve bu kabiliyet ömür devri
maliyetlerinde kayda değer faydalar sunmakta.
EJ200’ün onarım konsepti minimum geri dönüş
süresini temel alıyor. Bu da şu anlama geliyor:
Motor arızalandığında arızaya yol açan modülü
hemen tamir ettiremeyeceğiniz için onu bir
kenara koyup yedek modülü takıyorsunuz ve
motor yeniden hizmete hazır oluyor. Bu sayede
motorun bakım/onarım sonrası geri dönüş
süresi iki-üç hafta civarında gerçekleşiyor.

Uçak üzerindeki bir EJ200 Mk 101
Motorunun değiştirme süresinin 45 dakikadan
daha az olduğu ve motorun Arızalar Arası
Ortalama Zaman (MTBD) değerinin 1.ooo Motor
Uçuş Saati (EFH)’nin üzerinde olduğu ifade
edilmektedir. 7 Haziran 2o13’te, EuroJet
1.ooo’inci üretim EJ200 Motorunun teslimatını
kutlamış, Temmuz 2o14’te ise EuroJet EJ200’le
500.ooo’inci Motor Uçuş Saati (EFH)’ni
kutlanmıştır. Bu o tarih itibarıyla envanterdeki
41o EuroFighter Typhoon Uçağı ile 250.ooo
uçuş saatinin gerçekleştirildiği anlamına
gelmekte olup, sadece RAF hizmetindeki
EuroFighter Typhoon Uçakları ile 100.ooo EFH
gerçekleştirilmiştir. Almanya, İngiltere, İtalya ve
İspanya’ya ilave olarak Avusturya, Suudi
Arabistan ve Umman tarafından sipariş edilen
719 EuroFighter Typhoon Uçaklarında
kullanılmak üzere 1.5oo’ün üzerinde EJ200 Mk
100 ve Mk 101 üretimi gerçekleştirilecek olup,
halen söz konusu yedi kullanıcıya 1.1oo’ün
üzerinde motor teslimatı yapılmıştır.

6.ooo uçuş saatlik (3o yıllık kullanıma
karşılık gelmekte) bir kullanım ömrü için
tasarlanmış olan art yakıcısız (kuru itki) 6okN
(13.5oolbf), art yakıcılar devrede iken de 9okN
(20.ooolbf) itki gücü sağlayan EJ200 Mk 101,
benzer güç sınıfındaki mevcut motorlara göre
daha küçük ve daha yalın (Tornado Uçaklarında

kullanılan RB199 2.845 parçadan oluşurken
EJ200 1.8oo parçadan (%37 daha az parça)
oluşmaktadır) bir tasarıma sahip olup aynı
zamanda onlardan daha düşük Özgül Yakıt
Tüketimi (SFC) değerleri (art yakıcılı 49g/kN, art
yakıcısız 21 ila 23g/kN) sunmaktadır. Birçok
askeri turbofan motorda baypass oranı 0.1-1.0
şeklinde gerçekleşirken EJ200’ün baypass oranı
0.4-1.0 arasında gerçekleşmektedir.

EuroFighter Tranche 1 Uçaklarında EJ200 Mk
100 (1.o37kg ağırlığında ve 59kN kuru, 89kN art
yakıcılı itki kapasiteli), Tranche 2 Uçaklarında ise
EJ200 Mk 101 Motoru kullanılmaktadır. Mk
101’de Mk 100 Motorunun aksine EMU (Motor
İzleme Birimi, uçak üzerinde yer almaktaydı) ve

DECU (Sayısal Motor Kontrol Birimi, motor
üzerinde) iki ayrı kutu şeklinde değil entegre bir
biçimde ve Sayısal Motor Kontrol ve İzleme
Birimi (DECMU) adı altında motor üzerinde tek
parça olarak yer almakta. DECMU, FADEC
Sisteminin EJ200’e özel konfigürasyonudur.
DECMU/FADEC ve Motor Sağlığı İzleme Sistemi
(EHMS)’nin motor üzerinde yer alması sayesinde
motor artık DECMU/FADEC ve EHMS (EMU daha
önce uçak üzerinde yer almaktaydı) ile herhangi
bir ara yüz olmadan doğrudan
haberleşebilmektedir. EJ200 Motorunun art
yakıcısız 72kN (16.2oolbf) ve art yakıcılar
devrede iken 103kN (23.1oolbf) itki kapasiteli
EJ220 ve %3o daha fazla güç sunan art yakıcılar
kullanılmadan 78kN (17.5oolbf), art yakıcılar
devrede iken de yaklaşık 12okN (27.ooolbf) itki
kapasitesi sağlayan EJ230 olmak üzere farklı
güç değerlerine sahip iki yeni konfigürasyonu
üzerinde de ön çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
EJ200 serisi motorlarda kullanılmak üzere ITP ve
MTU işbirliği ile üç boyutlu (3D) kabiliyetli bir İtki
Yönlendirme Sistemi (TVC)’nin ön taşırım
çalışması yapılmış ve 3DTVC Sisteminin EJ200
Motorundaki test tertibatı üzerindeki ilk
denemeleri Temmuz 1998’de gerçekleştirilmiştir.
TF-X prototiplerinde kullanılacak turbofan
motorun seçimi için yayımlanan TÇD’nda
firmalardan öncelikle hazır çözümleri istenmiş
olduğundan EuroJet Turbo GmbH tarafından
sadece EJ200 Mk 101 modelinin teklif edildiği
değerlendirilmektedir.

EuroJet EJ200 Motorunu halen Güney Kore
(%8o) ve Endonezya (%2o) işbirliği ile geliştirme
çalışmaları devam eden çift motorlu ve tek
kişilik KF-X Uçak Programı kapsamında teklif
etmektedir. EuroJet, 53.ooolb (24 ton) azami
kalkış ağırlığına sahip olması planlanan KF-X
Programı kapsamında F414-GE-400 serisini teklif
eden GE Aviation ile yarışmaktadır. Açık
kaynaklarda yer alan bilgilere göre şirket
Program kapsamında Güney Kore’ye motorun
%6o’ının yerli üretimine ve hizmet süresi
boyunca idamesine imkan tanıyacak şekilde
%6o oranında teknoloji transferi önermiş ve
Güney Kore teknoloji kazanımı açısından

Üstte, halen pazarda yer alan başlıca askeri uçak
motorlarının Azami Özgül Yakıt Tüketimi (SFC) ve İtki
Gücü/Ağırlık performans değerlerinin karşılaştırıldığı bir tablo
altta ise montaj hattında son kontrolleri yapılan bir EJ200
motoru görülüyor (Fotoğraflar: EuroJet).
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özellikle EJ200’ün FADEC teknolojisine ilgi
göstermiştir. EuroJet EJ200 Motorunu daha önce
de Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF)’nin tek
motorlu Tejas Mk II Hafif Muharebe Uçağı (LCA)
Programı kapsamında teklif etmiş ve 2oo9’da
99 (+1oo adetlik opsiyon) motor için ABD$666
Milyon değerinde bir teklif sunmuştu. İhaledeki
rakibi GE Aviation firması ise 98kN (22.ooolb) itki
kapasiteli F414-GE-INS6 Motorunu teklif etmiş
ve ilk başta verdiği ABD$822 Milyon değerindeki
teklifini daha sonra aşağılara çekerek 2o1o’da
ihaleyi kazanmıştır. GE Aviation firması ile Ekim
2o1o’da ABD$558 Milyon tutarında bir anlaşma
imzalanmıştır. Hindistan daha önce program
kapsamında prototip fazında ve ilk parti Tejas
Mk I Uçaklarında kullanılmak üzere 2oo4’te 17
(ABD$105 Milyon değerinde) ve 2oo7’de 24
olmak üzere toplam 41 19.ooolb (83kN) itki
sınıfı F404-GE-IN20 Motor siparişi vermişti.

GE Aviation 
Edindiğimiz bilgiye göre TÇD’nda firmalara

TF-X prototiplerinde kullanılmak üzere
ellerindeki hazır motorlar nedir diye sorulduğu
için GE Aviation tarafından sadece 22.ooolb

sınıfı F414-GE-400 ve 29.ooolb sınıfı F110-GE-
129 Turbofan Motorları önerilmiştir. Bu nedenle,
halen azami kalkış ağırlığı 48.ooolb (21.772kg)
olarak verilen F-16E/F Blok 60 Desert Falcon
Uçaklarını güçlendiren 32.ooolb itki sınıfı (azami
gücü 32.5oolbf (142kN) olarak verilmekte) F110-
GE-132 ile F/A-18 Advanced Super Hornet
Uçakları için geliştirilmekte olan 26.ooolb
(114kN) itki sınıfı (azami gücü 26.4oolbf
(117.4kN, 11.985kg) olarak verilmekte) F414-
EPE/‘Geliştirilmiş Motor’ çözümleri ilk aşamada
teklif edilmemiştir.

F110-GE-129’a kıyasla %1o daha fazla itki
gücü sağlayan F110-GE-132 Motoru halen
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Kuvvetleri
envanterindeki F-16E/F Desert Falcon
Uçaklarında kullanılmaktadır. Türkiye’nin F110-
GE-132 Motorunu tercih etmesi durumunda
prototip uçakların halen HvKK envanterdeki F-
16C/D Blok 50 (F110-GE-129 IPE) Blok 50+
(F110-GE-129B) Uçaklarında da kullanılan ve
TEI’nin parça üretimi ve nihai montaj
tecrübesine sahip olduğu 129kN itki kapasiteli
F110-GE-129 Turbofan Motoru ile
güçlendirilmesi ve ArGe çalışmalarının

tamamlanmasının ardından seri üretim fazında
142kN itki gücü kapasiteli F110-GE-132
Motorunun kullanılması seçeneği gündeme
gelmiştir. Bu modelin artırılmış itki gücü
sayesinde, TF-X paltformu daha da iyileştirilmiş
bir itki/ağırlık oranına sahip olacak ve harekat
ihtiyaçlarını karşılamakta önemli bir perfromans
avantajı elde edebilecektir. TF-X için
kullanılabilecek motor konfigürasyonu Servis
Ömrü Uzatım Programı (SLEP, Service Life
Extension Program) donanımını da
içereceğinden, sıcak ve zorlu koşullarda
artırılmış dayanıklılık ve performansla birlikte
bakım periyotlarının arasının açılması sayesinde
bakım ve  operasyonel maliyetlerde tasarruf
sağlayacaktır. SLEP programı uygulanmış
model F110-GE-132A olarak tanımlanmaktadır.

Geliştirme çalışmalarının 2o18’de
tamamlanması beklenen ve F414-EPE
(Dayanıklılığı Artırılmış Motor) olarak da bilinen
F414’ün ‘Geliştirilmiş Motor’ versiyonunda;
artırılmış hava akışının yanı sıra, tamamıyla
‘blisk’lerden oluşan yeni tasarım bir fan ve altı
kademeli bir Yüksek Basınç Kompresörü ile yeni
bir çekirdek kullanılmaktadır. Böylelikle standart
konfigürasyonda 22.ooolb sınıfı olan FADEC
donanımlı F414-GE-400 Motorunun gücü
26.4oolbf (%2o güç artışı) seviyesine
çıkarılmakta ve bu sayede hemen hemen 11:1
değerinde bir itki/güç oranı elde edilmektedir.
Güç artışına karşın ‘Geliştirilmiş Motor’
versiyonunda yakıt tüketiminde %1-2 oranında
bir düşüş elde edildiği belirtiliyor. F414-
EPE/Geliştirilmiş Motor versiyonunun itki
gücünün standart konfigürasyondaki
22.ooolbf’den 26.4oolbf’ye çıkarılmasının
motorun bakım ve idame masraflarındaki artışı
da beraberinde getirdiği belirtiliyor. Ayrıca açık
kaynaklarda yer alan bilgiye göre yüksek itki
değerleri nedeniyle motordaki türbin
bölümünün kullanım ömrü 2.ooo saate
düşmektedir. Standart konfigürasyonda ise bu
süre 6.ooo saat olarak verilmekte. F414-EPE
Motorunun Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Deniz Piyadeleri envanterindeki F/A-18E/F Super

32.5oolb itki gücüne sahip F110-GE-132 turbofan motoru ile güçlendirilen F-16E/F Desert Falcon
Muharebe Uçağının boş ağırlığı 20.3oolb (9.208kg), azami kalkış ağırlığı ise 48.ooolb (21.772kg) olarak

verilmektedir (Fotoğraf: Lockheed Martin).

F414-GE-400

Tipi: Art yakıcılı ve çift şaftlı turbofan motor

Kullanıldığı Uçaklar: F/A-18E/F, EA-18G, Tejas Mk II,
Gripen NG

İtki Gücü: Art yakıcısız 57.8kN (13.ooolbf), art yakıcılı
98kN (22.ooolbf)

İtki Gücü/Ağırlık Oranı: 9:1

Baypass Oranı: 0.25:1

Fan Basınç Oranı: ?

Toplam Basınç Oranı: 3o:1

Özgül Yakıt Tüketimi (SFC): 0.84olb/s art yakıcısız ve 1.85olb/s art
yakıcılı

Hava Akışı: 77.1kg/sn (17olb/sn)

Kompresör Kademeleri: 3 LP ve 5 HP

Türbin Kademeleri: 1 HP ve 1 LP

Yanma Sistemi: ?

Ağırlığı: 2.445lb (1.11okg)

Hava Alığı Çapı: 0.79m (31 inç)

Uzunluğu: 3.91m (154 inç)

F414-Enhanced Engine

Tipi: Art yakıcılı ve çift şaftlı turbofan motor

Kullanılacağı Uçaklar: F/A-18E/F, EA-18G, Advanced Super

Hornet

İtki Gücü: Art yakıcısız 66.7kN (15.ooolbf ?), art

yakıcılı 117.4kN (26.4oolbf)

İtki Gücü/Ağırlık Oranı: 11:1

Baypass Oranı: 0.25:1

Fan Basınç Oranı: ?

Toplam Basınç Oranı: 3o:1

Özgül Yakıt Tüketimi (SFC): ?

Hava Akışı: 85kg/sn (187lb/sn)

Kompresör Kademeleri: 3 LP ve 5 HP

Türbin Kademeleri: 1 HP ve 1 LP

Ağırlığı: 2.445lb (1.11okg)

Hava Alığı Çapı: 0.79m (31 inç)

Uzunluğu: 3.91m (154 inç)
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Hornet ve EA-18G Growler Uçaklarında da
kullanılması öngörülmüştür. Motor gücünün
yazılım ile 22.ooolbf’de tutulması durumunda
motor ömrünün ve dayanıklılığının önemli
ölçüde iyileştirileceği ifade edilmektedir. ABD
Deniz Kuvvetleri ve GE, F414-EPE/EDE
Motorunun geliştirme çalışmaları için geçtiğimiz
1o yıllık süre zarfında ABD$1oo Milyon’un
üzerinde harcama yapmıştır.

Snecma
Safran Grubu şirketlerinden Snecma

tarafından geliştirilen yüksek performanslı M88
serisi turbofan motorlar halen Fransız Hava (B
ve C) ve Deniz Kuvvetleri (M versiyonu)
tarafından kullanılan ve Şubat içinde Mısır
tarafından da sipariş edilen (24 adet) Dassault
ürünü Rafale Muharebe Uçaklarında
kullanılmaktadır. Rafale Uçağının ilk prototipi
olan Rafale A’da M88 Motoru geliştirilene kadar
F414-GE-400 Motoru kullanılmış ve Mayıs
199o’da M88 ile ilk uçuş yapılmıştır.
Tamamıyla Snecma tasarımı ve
üretimi olan ve ilk teslimatı 1996’da
yapılan FADEC kontrollü M88-2
Motoru; yekpare (tek parça)
işlenmiş kompresör pale ve diskleri
(Blisk), düşük emisyonlu yanma
sistemi, tek kristalli yüksek basınç
türbin rotorları, toz metalürji
teknolojisine dayalı diskler, seramik
kaplama ve kompozit malzemeler
gibi en son motor teknolojilerini

ihtiva eden hafif ve kompakt bir turbofan motor
olarak lanse edilmektedir. Modüler bir yapıya
sahip olan M88-2 Motoru 21 ana modülden
oluşmakta, motor arızalandığında arızaya yol
açan modül tamir edilene kadar yedek modül
takıldığından, motor kısa süre içinde yeniden
hizmete hazır olabiliyor. Bu sayede elde edilen
kısa motor geri kazanım süresi motorun ömür
devri maliyetlerinde kayda değer faydalar
sunuyor. M88-2 Motoru düşük IR izi bırakacak
şekilde optimize edilmiş olup, sahip olduğu
Snecma tasarımı FADEC sayesinde Rafale
uçağını 3 saniyeden daha kısa bir süre içinde
sıfırdan ‘full afterburner (art yakıcılar tam
devrede)’ süratine eriştirebilmektedir.

M88-2 Motorunun bir sonraki sürümü ve
halen M88’in üretim standardı olan M88-4E
Motoru ile ilk uçuş testi 22 Mart 2o1o’da Istres
Hava Üssü’nde icra edilmiş ve uçuşa elverişlilik
sertifikası Aralık 2o1o’da alınmıştır. Kullanıcıya
M88-2’ye kıyasla daha düşük Toplam Mülkiyet

Maliyeti (TCO) sunan ve daha farklı kompresör
ve yüksek basınç türbini (M88-2 üzerindeki 21
modülden sadece ikisi komple değişmiştir)
tasarımına sahip olan M88-4E Motorlarının
teslimatına 2o11 sonlarında başlanılmış ve
motorun kalifikasyon çalışmaları Mayıs 2o12’de
tamamlanmıştır. Kullanılan yeni teknolojiler
sayesinde M88-4E Motorunun bakım idame
masrafları M88-2’ye kıyasla önemli ölçüde
azaltılmış, yakıt tüketimi yaklaşık %4 oranında
düşürülmüş ve TAC bakım süresi %6o oranında
artırılmıştır. Snecma verilerine göre yapılan
iyileştirmeler sayesinde iki TAC bakımı arasında
geçen süre M88-2 Motorunda 2.5oo saat iken
M88-4E’de 4.ooo saate (bu M88-4E Motorunun
her 4.ooo saat çalışmanın (TAC) ardından
Fabrika Seviyesi Bakıma alınması gerektiği
anlamına gelmektedir) çıkarılmıştır. Haziran 2o13
itibarıyla Snecma’nın Villaroche’deki
üretim/montaj hattından yaklaşık 35o M88
Motorunun (3o’dan fazlası M88-4E tipi) teslimatı

yapılmıştır. Birbiriyle değiştirilebilir
modüller sayesinde hizmetteki
M88-2 Motorları M88-4E
konfigürasyonuna
dönüştürülebilmektedir. 2o2o’ye
kadar M88-2 Motorlarının
tamamının M88-2E standardına
yükseltilmesi planlanmıştır. M88-2
Motorunun art yakıcısız 10.971lbf,
art yakıcılar devrede iken de
16.62olbf itki gücü sağladığı
belirtilirken M88-4E motoru ise art

F110-GE-132

F110-GE-129F414-Enhanced

F110-GE-129

Tipi: Turbofan Motor

Kullanıldığı Uçaklar: F-16C/D, F-15K/S/SA/SG, F-2

İtki Gücü: Art yakıcısız 76.3kN (17.16olbf), art yakıcılı
131kN (29.5oolbf)

İtki Gücü/Ağırlık Oranı: 7.29:1

Baypass Oranı: 0.76:1

Fan Basınç Oranı: 3.25

Toplam Basınç Oranı: 3o:1

Özgül Yakıt Tüketimi (SFC): 0.68lb/s art yakıcısız ve 1.9olb/s art yakıcılı 

Hava Akışı: 122.4kg/sn (27olb/sn)

Kompresör Kademeleri: 3 LP ve 9 HP

Türbin Kademeleri: 2 LP ve 1 HP

Türbin Hava Alığı Sıcaklığı: 2.75oF (1.61oC):

Ağırlığı: 3.98olb (1.8o5kg)

Azami Çapı: 1.2m (46.5 inç)

Uzunluğu: 4.6m (181.9 inç) 182.3 inç

F110-GE-132

Tipi: Turbofan Motor

Kullanıldığı Uçaklar: F-16E/F Desert Falcon

İtki Gücü: Art yakıcısız 84.9kN (19.1oolbf), art yakıcılı
144kN (32.5oolbf)

İtki Gücü/Ağırlık Oranı: 7.9:1

Baypass Oranı: 0.68:1

Fan Basınç Oranı: ?

Toplam Basınç Oranı: 30.4:1

Özgül Yakıt Tüketimi (SFC): 2.09lb/s art yakıcılı

Hava Akışı: 124.7kg/sn (275lb/sn)

Kompresör Kademeleri: 3 LP ve 9 HP

Türbin Kademeleri: 2 LP ve 1 HP

Türbin Hava Alığı Sıcaklığı:

Ağırlığı: 4.05olb (1.837kg)

Azami Çapı: 1.2m (46.5 inç)

Uzunluğu: 4.6m (181.9 inç)
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yakıcısız 11.25olbf (5okN), art yakıcılar
devredeyken de 17.ooolbf (7.5 ton, 75kN) itki
gücü sağlamaktadır.

Snecma ayrıca ECO Teknoloji Programı
altında M88’in art yakıcılar kullanılmadan
13.5oolbf (6okN), art yakıcılar devredeyken de
9okN (9 ton, 20.ooolbf) itki gücü sağlayabilen,
işletim maliyetlerini düşürüp TAC bakım süresini
önemli ölçüde artıracak yeni teknolojileri
göstermek üzere bir teknoloji gösterim modelini
de geliştirmiştir. Geliştirme çalışmalarına 2oo4
sonbaharında başlanılan Program altındaki
çalışmalar (bu çerçevede M88 üzerindeki
parçaların yaklaşık %6o’ında iyileştirme
çalışması gerçekleştirilmiştir) 2oo7 sonunda
tamamlanmıştır. 2oo8’de başlatılan ve motorun
dayanıklılığını daha da artırırken hizmet ömrü
boyunca gerekli destekleme maliyetlerinin daha
da aşağılara çekilmesini sağlayacak
teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen M88
Toplam Mülkiyet Maliyeti (TCO) Programı’nda
M88 ECO Programı altında kazanılan
teknolojilerden yararlanılmış ve söz konusu
teknolojiler M88-4E Motorunun geliştirilmesine

öncülük etmiştir.
Dassault, BAE’ne teklif ettiği (2o11’de 6o

Rafale Uçağı teklif edilmiştir) Rafale Uçakları için
M88-4E Motorunun hava akışının 65kg/sn’den
72kg/sn’ye çıkarılması (bu Rafale Uçağındaki
mevcut hava alıklarının bir miktar genişletilmesi
dolayısıyla gerekli yapısal modifikasyon için ilave
ArGe harcaması yapılması gerektiği anlamına
gelmekte) ve sıkıştırma oranının 24.5’ten 27’ye
yükseltilmesi sayesinde 9 ton (20.ooolbf) itki
gücü sağlayan M88-9 isimli bir versiyonunu

teklif etmiştir. M88 Motorunun üç boyutlu (3D)
TVC donanımlı bir versiyonu üzerinde de
çalışılmış ve bu motora M88-3D ismi verilmiştir.

Sonuç

Askeri uçaklarda yer alan motorlar sadece
uçak için değil, uçak üzerinde yer alacak
modern aviyonik ve sensörler için de gerekli
enerjiyi sağlamaktadır. Radarda görünmezlik
(Stealth) teknolojisini ihtiva etmesi beklenen
MMU/TF-X üzerinde yer alacak elektronik
cihazların soğutulması için gerekli olan enerji de
(F-35 MTU/JSF örneğinde olduğu gibi) yine
motor tarafından sağlanacağından, uçağın
ortalama 3o yıl olan hizmet süresi içinde
geçireceği iyileştirmeleri (Blok 1, Blok 2 vb) de
göz önünde bulundurarak büyüme potansiyeli
olan ve gerektiğinde sadece yazılım değişikliği
ile ilave güç artışı sağlayabilecek bir motor
modelinin seçilmesinde fayda görülmektedir.
Diğer yandan, motorun itki gücünün
yükseltilmesi (kompresör ve yüksek basınç
türbinindeki iyileştirmelere ilave olarak) motora
giren hava akışının hızı, dolayısıyla da uçaktaki
hava alığı tasarımı ile de doğrudan ilişkilidir. Bu
gerçekten hareketle motor tipinin erken
dönemde seçilmesi üç tasarım arasından (FX-1,
FX-5 ve FX-6) seçilecek MMU/TF-X Uçağının
hava alığı tasarımının da programın ilerleyen
süreçlerinde ilave ArGe harcaması yapılmasına
gerek kalmadan daha prototip aşamasında iken
sonuçlandırılmasına imkan tanıyacaktır ID

Snecma M88-4E

Tipi: Art yakıcılı ve çift şaftlı turbofan motor

Kullanıldığı Uçaklar: Rafale

İtki Gücü: Art yakıcısız 5okN (11.25olbf), art yakıcılı
75kN (17.ooolbf)

İtki Gücü/Ağırlık Oranı: 5.7:1 (art yakıcısız) ve 8.6:1 (art yakıcılı)

Baypass Oranı: 0.3o:1

Toplam Basınç Oranı: 24.5:1

Özgül Yakıt Tüketimi (SFC): Art yakıcısız 0.8kg/s, art yakıcılı 1.7kg/s

Hava Akışı: 65kg/sn (143lb/sn)

Kompresör Kademeleri: 3 LP ve 6 HP

Türbin Kademeleri: 1 LP ve 1 HP

Türbin Hava Alığı Sıcaklığı: 1.577C (2.871F)

Ağırlığı: 1.977lb (897kg)

Hava Alığı Çapı: 69.6mm (27.5 inç)

Uzunluğu: 3.538mm (139 inç)

Snecma M88-ECO

Tipi: Art yakıcılı ve çift şaftlı turbofan motor

Kullanıldığı Uçaklar: Rafale

İtki Gücü: Art yakıcısız 6okN (13.5oolbf), art yakıcılı
9okN (20.25olbf)

İtki Gücü/Ağırlık Oranı: 9.3 (art yakıcılı)

Baypass Oranı: 0.3o:1

Toplam Basınç Oranı: 27:1

Özgül Yakıt Tüketimi (SFC): Art yakıcısız 0.8kg/s, art yakıcılı 1.7kg/s

Hava Akışı: 72kg/sn (158.7lb/sn)

Kompresör Kademeleri: 3 LP ve 6 HP

Türbin Kademeleri: 1 LP ve 1 HP

Türbin Hava Alığı Sıcaklığı: 1.577C (2.871F)

Ağırlığı: 2,171lb (985kg)

Hava Alığı Çapı: 79mm (31 inç)

Uzunluğu: 3.618mm (142 inç)

M88-2

Her biri art yakıcılar devredeyken
17.ooolbf (75kN) itki gücü üreten

Snecma M88-2 ve M88-4E turbofan
motorları ile güçlendirilen Rafale Uçağının

boş ağırlığı B modelinde 9.77okg, C
modelinde 9.5ookg ve M modelinde
10.196kg olarak veriliyor. Uçakların

azami kalkış ağırlıkları ise B ve C
modelinde 24.5ookg, M modelinde ise

22.2ookg olarak gerçekleşiyor (Fotoğraf:
Dassault).
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CN235 Uçakları İyi Niyet Anlaşması İmza Töreni
Airbus Defence & Space (Airbus Savunma ve Uzay/ADS), Türk Hava Kuvvetleri ile Kayseri’deki
2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi (HİBM) Komutanlığı’nın Türkiye ve bölgedeki CN235 Uçakları
için yetkili ‘Bölgesel Destek Bakım Merkezi’ olması için gerekli sertifikasyon sürecini başlatmak
amacıyla IDEF ‘15 Fuarı kapsamında 6 Mayıs 2015 Çarşamba günü bir ‘İyi Niyet Anlaşması’
imzaladı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde Fuaye
Alanında düzenlenen imza törenine Savunma
Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar DEMİREL,
2’nci HİBM Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali
DEMİRAL ve ADS Kıdemli Başkan Yardımcısı
Antonio Rodriguez BARBERAN katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Hv. Plt.
Tümg. Ali DEMİRAL, 2’nci HİBM Komutanlığı ile
ADS arasında imzalanan İyi Niyet Mektubu’nun
hedeflenen stratejik iş ortaklığının ilk adımı
olduğunu söyledi. Dünyada en fazla CN235
Uçağına sahip olan Türk Hava Kuvvetleri’nin 20
yıldan fazla bir süredir bu Uçakların bakım,
onarım, revizyon ve modernizasyonu
konusunda ciddi bir tecrübe, kabiliyet,
mühendislik ve bilgi birikimi sahibi olduğunu
vurgulayan Tümg. DEMİRAL, “Bölgesel Destek
merkezi olarak sahip olduğumuz bu tecrübe ve
kabiliyetlerimizin Airbus’ın katkılarıyla
bölgemizdeki dost ve müttefik ülke CASA
Uçaklarına da uygulanacak olması bizleri mutlu
edecektir” diye konuştu.

ADS’in özgün üreticisi olduğu CN235
Uçakları, dünya genelinde bugüne kadar toplam
1.200.000 saatin üzerinde uçuş yapmış olup,
bu toplam uçuşun 300.000 saatini sadece Türk
Hava Kuvvetleri envanterindeki CN235 Uçakları
gerçekleştirmiştir.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)’nın
uçakların alım aşamasında Türkiye’ye
kazandırdığı kabiliyetlerle birlikte, CN235

Uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HvKK)
envanterine girdiği 1992’den itibaren, Teknik
Yönetim Sorumlusu olan 2’nci HİBM
Komutanlığı’nın kabiliyetleri ve envanterindeki
CN235 Uçaklarının uçuş saatlerine bağlı bakım
ihtiyaçlarına ilişkin çok büyük bilgi birikimi
nedeniyle; HvKK’nın bakım, onarım, imalat ve
revizyona yönelik üstün bir bakım tesisi
kabiliyetine sahip olduğu değerlendirilmektedir.

SSM ve HvKK yetkililerinin katılımıyla 23-24
Eylül 2014’te Ankara’da icra edilen ‘Teknik
Koordinasyon Grubu (TCG) Toplantısı’nda;
‘HvKK’nın sahip olduğu kabiliyetlerin; daha etkin
malzeme desteği ile Türk Silahlı Kuvvetleri

(TSK)’nin mevcut filolarının yanı sıra çevre ülke
uçakları için de kullanılabilmesi’ hususunun
incelenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda yapılan inceleme ve
toplantılar sonunda; HvKK’nın Kayseri’deki
kabiliyetlerinin ADS tarafından sertifiye edilerek;
2’nci HİBM Komutanlığı’nın Türkiye ve bölgedeki
CN235 Uçakları için, bakım, onarım, ‘Mid-Life
Upgrade (Yarı Ömür İyileştirmesi)’,
modernizasyon ve malzeme desteği
konularında ‘Bölgesel Yetkili Bakım, Onarım ve
Revizyon Merkezi’ olabileceği anlaşılmış, bir yol
haritası belirlenmiş ve çalışmaların bu yönde
yürütülebilmesini destekleyen bir ‘İyi Niyet
Anlaşması’ hazırlanmıştır.

IDEF ‘15 etkinlikleri kapsamında, değerli
davetlilerin katılımı ile imzalanan ‘İyi Niyet
Anlaşması’ ile HvKK’nın 2’nci HİBM Komutanlığı-
Kayseri’deki bakım kabiliyetlerinin sertifikasyon
sürecinin tamamlanmasını müteakip
dost/müttefik bir ülkeden uçak getirilerek
deneme uygulaması yapılacaktır. Aynı süreçte
‘Çerçeve Anlaşması/SoW’ hazırlanarak CN235
Uçakları için HvKK ve ADS arasında ‘Stratejik
İşbirliği’ne geçilecektir. Böylece; HvKK’nın kendi
uçaklarının bakım, onarım ve revizyon
ihtiyaçlarını kendisinin yapabilmesi konusunda
destek sağlanırken diğer ülke uçaklarının benzer
ihtiyaçlarının da Kayseri’de gerçekleştirilebileceği
değerlendirilmektedir. Döner sermaye üzerinden
yürütülmesi düşünülen Anlaşma ile bölgedeki
diğer ülke uçaklarının bakım faaliyetlerinde 2’nci
HİBM Komutanlığı imkan ve kabiliyetleri etkin
şekilde kullanılırken, ADS tarafından mühendislik,
sertifikasyon ve ihtiyaç duyulacak malzeme
desteği sağlanacaktır  ID
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Simülasyon Sistemleri Yenileme Projeleri
İmzalandı
9 Ocak 2010’da başlatılan F-16 Simülatörü Tedariki Projesi (F16SİM) kapsamında, F-16 pilot
eğitim ihtiyacını desteklemek üzere en son teknolojinin kullanıldığı değişik sadakat
seviyelerinde 23 simülatör Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HvKK)’na teslim edilmiştir.

BU simülatörler, eğitimi destekleyecek olan
diğer sistemlerle birlikte; 4’üncü Ana Jet Üs (AJÜ)
Komutanlığı - Ankara, 9’uncu AJÜ Komutanlığı -
Balıkesir,  6’ncı AJÜ Komutanlığı - Bandırma,
8’inci AJÜ Komutanlığı - Diyarbakır, 5’inci  AJÜ
Komutanlığı - Merzifon ve 3’üncü AJÜ
Komutanlığı - Konya’da inşa edilen Simülatör
Eğitim Merkezlerine konuşlandırılmıştır.

Proje kapsamında HvKK envanterine
kazandırılan; beş Tam Görev Simülatörü (TGS),
17 Silah ve Taktik Eğiticisi ve bir İleri Hava
Kontrolör Eğiticisi sanal ortamda birlikte görev
yapabilme kabiliyetine sahiptir.

Bugün IDEF’te imzalanan sözleşme ile;
1) F-16 pilotlarının intibak eğitimlerini

gerçekleştirdiği 4’ncü AJÜ Komutanlığında bir
TGS’nün konuşlandırılması,

2) Pilotların teorik eğitimlerinin desteklenmesi
amacıyla elektronik ortamda üç boyutlu
görseller ve animasyonlarla desteklenmiş
ve eğitim süreciyle ilgili geri besleme
verebilen bir Bilgisayar Tabanlı Eğitim
Sisteminin (BTES) üretilmesi,

3) F-16 Bakım personelinin teorik eğitimleri ile
bakım ve arızacılık prosedürlerinin
uygulamalı eğitimlerinin sanal ortamda
yapılmasını sağlayacak olan Sanal Bakım
Eğiticisi (SBE) Sisteminin üretilmesi ve

4) Proje kapsamındaki tüm ürünlerin %95
performansa dayalı Entegre Lojistik Destek
(ELD) hizmetinin 20 ay (15 Ekim 2019’a
kadar) uzatılması sağlanmış olacaktır.
İlave Tam Görev Simülatörü [TGS] ve 20 ay

ELD hizmeti uzatımı 34 ay sürecek olup bedeli
ABD$25.284.123 tutarındadır.

Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi ve Sanal
Bakım Eğiticisi ise 36 ay sürecek olup ABD$13.4
Milyon bedelindedir.

HELSİM (Helikopter Simülatörleri) Projesi
kapsamında, 2010’da Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı envanterine Deniz Hava
Komutanlığı Seahawk Simülatör Eğitim Merkezi
kazandırılmıştır. 

Anılan Simülatör Eğitim Merkezinde bir Tam
Uçuş Simülatörü (TUS), bir Kısmi Uçuş
Simülatörü (KUS), bir Sensör Operatör Eğiticisi
(SOE), bir Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) ve Bilgisayar
Tabanlı Eğitim Sistemi (BTES) dershaneleri
mevcuttur.

Simülatör sistemleri, 2010’dan beri Deniz
Kuvvetlerinin sahip olduğu LOT I
konfigürasyonlu S-70B Seahawk platformlarına
yönelik olarak eğitim hizmeti vermektedir. Bu

Sözleşme ile söz konusu simülatör sistemleri,
gerçek hava aracında yapılan LOT II
konfigürasyon değişikliklerine paralel olarak,
aynı donanım ve yazılım değişikliklerine tabi
tutulacak ve bu sayede simülatörlerin gerçek
platformda oluşturulan yeni konfigürasyona
uygun eğitim vermesi sağlanacaktır.

Bu kapsamda TUS, KUS, SOE, YKİ ve BTES
Sistemlerinde :
l Donanım değişiklikleri (Yeni MFD’ler ve

değişen/yeni ilave edilen konsol/paneller)
l Ethernet-Hub kablolama değişiklikleri
l RADAR sistemi değişiklikleri
l SONAR sistemi değişiklikleri
l EH sistemi değişiklikleri
l LINK 11 sistemi değişiklikleri

uygulanacaktır.
Bu sözleşme 21 ay sürecek olup bedeli

ABD$3 Milyon’dur.
Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip

Havelsan Genel Müdürü Sadık YAMAÇ;
“Türkiye’ye hizmet ederken Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da
yurt dışına katılımlara başladık. Önümüzdeki
süreçte yazılım dünyasındaki yeteneklerimizi
siber alanda daha da geliştirip özel güvenlik
çözümleriyle dünya hizmetine sunma yolunda
ilerliyoruz. 2023 hedeflerimiz ABD$5 Milyar’lık bir
ciro. Sayın Müsteşarımıza bize verdikleri
katkıdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”

Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel
ÖZTEKİN; “Silahlı Kuvvetlerin eğitim sistemine
katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyum.
Bugün Havelsan’ın üretmiş olduğu simülatörler
Silahlı Kuvvetlere çok büyük katkısı olan,
teknolojisi dünyada en üst seviyede olan
simülatörlerdir. Silahlı Kuvvetlerin eğitimine
katkısı yanında çok önemli bir tasarruf
sağlamaktadır” demiştir.

Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
DEMİR ise yaptığı kısa konuşmada şunları

söylemiştir: “Simülatör
sistemlerinde Havelsan’ın
yetkinliği tartışılmaz bir
seviyeye geldi. Artık bu
yetkinliği dünya pazarında
etkin bir şirket olarak
ihracata da el atarak
göstereceklerini umuyoruz.
F-35 Uçağı ile envantere
yeni giren/girecek
helikopterler ve sivil
sektörün uçakları için
simülatörler üreteceklerine
inanıyoruz. Ve bu konudaki
desteğimizin süreceğini
beyan ederek başarılarının
devamını diliyorum.”  ID
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ASELSAN tarafından tasarlanan ve geliştirilen Mobil
Kestirme (DF) Sistemi 20-6000 MHz frekans bandındaki
radyo frekansı haberleşme yayınlarını tespit etme, kestirme
(DF), izleme, monitör ve ölçüm için geliştirilmiş bilgisayar
denetimli, şebeke veya aküden beslenebilen, SUV tipi 4x4
araca monteli, diğer mobil kestirme sistemleriyle haberleşme
ve koordineli çalışma kabiliyetine sahip bir sistemdir.

MOBDF Sistemi ile tespit edilen yayınlar kullanıcıya ait
veri tabanlarıyla karşılaştırılıp, kullanıcının talepleri
doğrultusunda otomatik alarm uyarısı vererek lisanslı ve
lisanssız yayınların ayrıştırılması sağlanmaktadır. Sistem

ayrıca, çevrede bulunan 2G/3G baz istasyonlarının kimlik
bilgilerini belirleyerek lisanssız istasyonların tespitini de
yapabilmektedir. Sistemler yer belirleme amaçlı ağ halinde
çalışma özelliğinde olup 3G ve sonrası mobil haberleşme
sistemleri üzerinden uzaktan kontrol edilebilmektedir. 

Mobil Kestirme Sistemi’nde yer alan antenlerin radom
içerisinde bulunması, gizli operasyonlarda ölçme/monitör
görevi icra edilirken operatöre kolaylık sağlamaktadır.
Sistem, araç içerisinde ergonomik olarak hazırlanmış bir
alana monte edilmiş olan kullanıcı arayüz bilgisayarı ile
kontrol edilebilmekte ve söz konusu arayüz bilgisayarı ile

aracı kullanan personelin
yön bilgisini takip
edebilmesi sağlanmaktadır.
Sistemde, aracın
konumunun ve tespit edilen
yönün gösterildiği bir harita
ekranıyla birlikte
navigasyon özelliği de
bulunmaktadır. Sistem
aracının anlık konumu,
hedef yön ve konum bilgileri
sayısal harita üzerinde
operatöre sağlanmaktadır.
Hareket halinde konum
belirleme yeteneğine sahip
olan sistem, Milli Kestirme
Algoritmasıyla elde ettiği
yüksek yön doğruluğu
değerleri ile dikkat
çekmektedir.

Genel Özellikler
l Milli Kestirme Algoritması,
l Sayısal almaç teknolojisi,
l Spektrum Tarama ve Tespit İmkanı,
l AM, FM, LSB, USB, CW, I/Q Sinyaller için demodülasyon

özelliği,
l Haberleşme yayınları için uzun süreli parametre ölçümü

ve yayın veri tabanı bilgileri ile karşılaştırma
l Spektrum tarama ve lisanssız yayın tespiti
l Liste tarama ve lisanslı yayınlar için parametre ölçümü
l Lisanslı yayınlar için lisansa uygunluk kontrolü
l 2G/3G (GSM900, EGSM900, DCS1800, UMTS/3G) baz

istasyonları için kimlik belirleme ve lisanssız
istasyonların tespiti

l Kullanıcı Arayüz Bilgisayarı ve araç bilgisayar ekranında
eş-zamanlı sayısal harita gösterimi

l Araç anlık konumunun, hedef yön ve konum bilgilerinin
sayısal harita üzerinde gösterimi

l Tek sistemle hareketli konum belirleme
l Birden çok sistemle ağ halinde çalışma ve konum

belirleme
l Hareket halinde sayısal harita üzerinde hedef takibi

(homing)
l TV yayını takibi
l 3G üzerinden uzaktan kontrol/kullanım
l Cihaz İçi Test (CİT)
l Taşınabilir Kullanıcı Arayüzü Bilgisayarı
l Araç alternatörü veya 220 VAC şehir şebekesi üzerinden

çalışabilme
l Akü Grubu + Şarjör
l Güç kesintisinde akü grubu üzerinden kesintisiz çalışma
l SUV Tipi 4x4 sistem aracı.

Aselsan’ın Yeni Nesil & Kompakt Mobil Kestirme Sistemi (MobDF)

AIRBUS Defence and Space (ADS) signed a Letter
of Intent (LoI) with the Turkish Air Force on the second
day of IDEF ‘15 to initiate the certification process of 2nd
Air Supply and Maintenance Centre (2nd ASMC) in
Kayseri as an authorized regional support and
maintenance centre for CN235 aircraft. 

Turkey is the world’s largest operator of the CN235
with 59 aircraft and has accumulated a wealth of
expertise in the maintenance, repair, overhaul and
upgrading the aircraft in 20 years. 

The agreement capitalises on those proven
capabilities to provide support for aircraft of the Turkish
Air Force, Coast Guard and Navy as well as those of other
operators in the region. 

Initially a single CN235 aircraft will be brought to
Kayseri from an allied country to perform tests and begin
the implementation process. During this period a
statement of work will be prepared to implement the
strategic partnership on CN235 aircraft between Airbus
Defence and Space and the Turkish Air Force.

Airbus Defence and Space Senior Vice President
Antonio Rodriguez BARBERAN, said, “Turkey has vast
experience with the operation and support of the CN235

and we are delighted to support the Turkish Air Force in
adding a valuable asset to the CN235 global support
network.” 

Signing the letter on behalf of the Turkish Air Force,
Commander of the 2nd ASMC Pilot Major General Ali
DEMİRAL, said, “Turkish Air Force (TuAF) has the largest
number of CN235 Aircrafts in the world. So we have a great

experience and capability of engineering applications on
maintaining, repairing, revision and modernisation of
this aircraft more than 20 years. As regional Support
Center, we will be happy for our experience and
capabilities will be applied to aircrafts of allied Air Forces
with contribution of ADS.”

ADS to Authorize 2nd ASMC as Regional Support Centre for 
CN235 Aircraft





TÜRKİYE’nin üretim ortağı ve Airbus Defence &
Space (Airbus Savunma ve Uzay/ADS)’in özgün üreticisi
olduğu A400M Uçaklarından Hava Kuvvetleri
Komutanlığı (HvKK)’na 16 Nisan 2014’te teslim edilen
MSN009 bugüne kadar 275 saat, 22 Aralık 2014’te
teslim edilen MSN013 ise 124 saat başarıyla uçuş
gerçekleşmiştir. Kalan sekiz uçağın teslimi 2018’e kadar
tamamlanacaktır.

Uçaklar servise yeni alınmalarına rağmen %80’nin
üzerinde faaliyet oranıyla harekat ihtiyacını
desteklemektedirler. Bu başarının sağlanmasında; uçağın
servise alınma aşamasında Savunma Sanayi Müsteşarlığı
(SSM)’nın başlangıç servis desteği çözüm arayışları ve
HvKK’nın etkili bakım kabiliyetlerinin ADS tarafından
destekleniyor olmasının olumlu katkıları olmuştur. SSM;
bu üç taraflı koordinasyon ve desteği sağlamak üzere, ilk
uçağın servise alınması ile yürürlüğe giren iki yıl süreli
Başlangıç Servis Desteği/TRISS Anlaşmasını uygulamaya

koymuştur.
Servise alınan uçakların sorti sayıları ve kullanım

sürelerine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda; 2’nci ve 3’üncü
seviye planlı bakım ihtiyaçları, plansız bakım/onarım
ihtiyaçları, ilave teknik ve mühendislik desteği ihtiyaçlarının
da ortaya çıkacağı bilinmektedir. Bu nedenle; mevcut servis
desteği anlaşması bitiminden sonra bu tür ihtiyaçları da
kapsayacak bir çözümün sağlanması beklenmektedir.

HvKK’nın beklediği uçak faaliyet oranlarını sağlayacak
etkinlikte bir lojistik desteğin sağlanması ana hedeftir.
SSM’nın ana hedeflerinden biri ise savunma projelerinde yerli
endüstrinin yer alması ve maksimum seviyede katkı
sağlamasıdır.

Anılan her iki hedefin birlikte gerçekleştirilmesi
maksadıyla; ADS tarafından, THY Teknik bakım desteği
kabiliyetlerinin incelenmesine ve birlikte çözüm üretilmesine
yönelik bir çalışma başlatılmış, NDA imzalanmış ve çok
sayıda WS yapılmıştır. Airbus sivil uçaklarına yönelik THY

Teknik kabiliyetlerinin ADS tarafından desteklenerek
A400M 2’nci ve 3’üncü seviye bakımlarını da
destekleyebileceği, HABOM hangarının kullanılabileceği
anlaşılmıştır.

IDEF ‘15 etkinlikleri kapsamında, 6 Mayıs 2015
Çarşamba günü THY Teknik ile ADS arasında imzalanan
‘Bakım Desteği Mutabakat Muhtırası (MoU)’ ile hem Türk
Hava Kuvvetleri envanterindeki A400M Uçaklarına 2’nci
ve 3’üncü seviye bakım kabiliyeti kazanılacak, hem de
ileriye yönelik olarak çevre ülke uçaklarına bölgesel
bakım desteği sağlanacaktır.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde Fuaye Alanında
gerçekleştirilen İmza Törenine; Savunma Sanayi
Müsteşar Yardımcısı Serdar DEMİREL, ADS Kıdemli
Başkan Yardımcısı Antonio Rodriguez BARBERAN, ADS
Türkiye Başkanı Can GENÇ, THY Teknik Satış ve
Pazarlama Direktörü Özcan BAŞTEKİN ve THY Teknik
Mühendislik Direktörü Halim ŞAHİN katıldı.

A400M Uçaklarına 2’nci ve 3’üncü Seviye Bakım Desteği için ADS, THY
Teknik İle İşbirliğine Gidiyor
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IDEF ‘15 12’nci Uluslararası Savunma Sanayi
Fuarı’nda, TüBiTAK BİLGEM ile Aselsan arasında; bilgi,
deneyim, uzmanlık ve alt yapılarını karşılıklı paylaşıma
açmak ve ülkemizin ekonomik ve stratejik gelişimine etkin
katkılarda bulunmaya yönelik müşterek çalışmaları
kapsamındaki işbirliklerinin temel usul ve esaslarını

belirlemek amacıyla 6 Mayıs 2015 Çarşamba günü bir
Çerçeve Protokolü imzalandı.

İmza törenine, TüBiTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Arif
ERGİN, Aselsan Genel Müdürü Dr. Faik EKEN ve Aselsan Genel
Müdür Yardımcısı Yavuz BAYIZ katıldı. ERGİN, bugüne kadar
her iki Kurum arasında tatlı bir rekabet olduğunu ifade

ederek; “Rekabeti bugünden itibaren birbirimize karşı değil,
omuz omuza dünya çapında yapmak için bir adım attığımıza
inanıyorum. O yüzden bu imzanın tarihi bir dönüm noktası
olduğunu düşünüyorum. Aselsan’dan değerli arkadaşlarıma
da bu konudaki destekleri için teşekkür ediyorum. Milletimize
hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. Aselsan Genel Müdürü Dr.
Faik EKEN ise “Aramızda yıllardır devam eden tatlı rekabeti
güç birliği şeklinde birleştiriyoruz. İnşallah Ülkemize ve
Milletimize daha güçlü, daha rekabetçi ürünler geliştirmek
için birlikte güç birliği yapacağız. Her iki Kuruma da,
Ülkemize de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Protokol kapsamında TüBiTAK BİLGEM ve Aselsan ileride
gerçekleştirecekleri projelere yönelik olarak; bilgi, personel,
alt yapı, proje planlama, proje geliştirme, proje yürütme, fikri
mülkiyet yönetimi, teknoloji transferi, değişik iş modelleri ile
ticarileştirme, üretim, tanıtım ve pazarlama, ürün satış, saha
destek alanlarında, ilgili projeye özel karşılıklı
mutabakatlarla düzenlenecek Alt Protokol ve/veya Proje
Sözleşmesi çerçevesinde işbirliği yapacaklardır.

Aselsan-TüBiTAK BİLGEM İşbirliği Protokolü
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ASELSAN, has announced that its first Synthetic
Aperture Radar (SAR) system, SARPER™ has been
successfully developed and demonstrated. 

The SARPER™ Radar is capable of generating high
resolution radar images and moving target
detection/indication even in adverse weather conditions, at
day and night time.

Its features include Spotlight Mode for high resolution
imaging, Stripmap Mode for wide area imaging and GMTI
(Ground Moving Target Indicator) Mode for moving object
detection. 

Some of the civilian applications of SARPER™ in are;
cartography, urban planning, post-disaster damage
assessment and crisis management.

ISAR (Inverse SAR) and Surface Search modes have
been implemented on SARPER™ Radar and it has been
integrated on ANKA Blok-B UAV
Platform. SARPER™ will be
operational on ANKA UAV in 2015.

Development of the Synthetic
Aperture Radar (SAR) Pod, to be
used for reconnaissance and
surveillance missions to be
conducted with fighter aircraft and
the design and development
activities of a SAR payload for
GOKTURK-III SAR Satellite are
currently ongoing.

SARPER SAR Radar System is Now Ready for Operation

More HUSKY 2G Vehicles Mobilise: 

Proven Engineering at Work

DCD Protected Mobility is well positioned to supply the needs of the international defence
markets. Underpinning its long history in the engineering of a range of military vehicles, the
company, in partnership with Critical Solutions International, recently completed the delivery of
a batch of HUSKY 2G Vehicle Mounted Mine Detector (VMMD) vehicles to a customer in the
Middle East. The Turkish Government also procured the HUSKY 2G vehicles in 2013.   

THE HUSKY 2G VMMD is widely
acknowledged worldwide as the safest platform
for route clearance and the demand for these
units has substantially increased due to the
continued threat in the Middle East. “It is
extremely significant that, while in combat in
the Middle East, our HUSKY 2G vehicles have
taken over 7,000 improvised explosive device
(IED) hits and mine explosions without a single
operator blast fatality”, Cornelius GRUNDLING,
newly appointed General Manager at DCD
Protected Mobility, points out.

The two-seater HUSKY VMMD is hailed as
the world’s leading landmine detection system.
The vehicle is blast-survivable, overpass-capable
and field-repairable. This exceptional vehicle is a
derivative of the single-occupant HUSKY that has
been combat proven in conflict situations
around the world since the early 1980’s.

The drive behind its development was to
mitigate the risks of task overload on a single
HUSKY operator whilst concurrently increasing

the Route Clearance Package’s (RCP) ability to
find and neutralise improvised explosive
devices and provide direct fire capability for the
lead vehicle of the RCP. GRUNDLING says that
the Husky 2G operators’ cabin successfully
withstands up to ‘Level 3 Kinetic Energy’ and up
to ‘Level 5 Artillery Threats’ as defined in the
NATO standard. In addition to its popularity with
its operators, it received one of the highest
accolades in the military world being numbered
among the US Army’s top ten ‘Greatest
Inventions’ and recognised in 2010 by the US
Army with the ‘Innovation of the Year Award’. 

Through international partnerships, DCD
Protected Mobility provides innovative and
sustainable combat-proven landward protected
mobility products and solutions.

Another product that has a significant
established footprint is the Springbuck mine
protected armoured personnel carrier (APC) which
is favoured by Nigeria where it is operated by
both Federal and State police forces. 

In addition to supplying the Springbuck,
DCD Protected Mobility developed a partnership
with a Nigerian company to produce an APC
based on the Springbuck for the paramilitary
units of the country’s Federal Police from kits
supplied by DCD Protected Mobility’s South
African operation.

DCD Protected Mobility, as part of the DCD
Group has access to numerous individual
manufacturing facilities in South Africa, all of
which are comprehensively equipped to
produce all of its products under exacting
quality standards. Their success is based on
technical expertise and a track record for
excellent quality, as well as cost and schedule
compliance on all contracts.

The company recently took a strategic
decision to sell its Isando facility and move all
production of its full armoured vehicle range,
including the HUSKY 2G Route Clearance System
as well as the Mountain Lion and Springbuck
armoured vehicles, to its Boksburg facility ID





TURKISH defence contractor MKEK signed a
Memorandum of Understanding (MoU) with Rheinmetall
Waffe Munition GmbH (RWM) and Rheinmetall Savunma
Sanayi (Rheinmetall Defence Turk/RDT), paving the way
for extensive cooperation between the two groups at IDEF
’15 on May 5. 

The partners plan to establish a joint venture in
Turkey whose mission will be the development of new
forward-looking products in the field of weapons systems
and munitions. 

Operational management of the new company,
‘Rheinmetall MKEK Technologies’, will be handled by
Rheinmetall. Besides joint development of new products,
MKEK will be in charge of manufacturing. 

Both companies, global leading suppliers of defence
technology systems and top players in the field of
weapons and munitions, together bring their
comprehensive range of experience and expertise. This
will create a unique competency centre in Turkey,
systematically oriented to the needs of the markets and

evolving customer requirements. During the initial phase,
work will focus on the development of protection systems and
medium-calibre ammunition products.

At the signing ceremony held at MKEK stand, the MoU
was inked by Werner KRAMER, Managing Director of
Rheinmetall Waffe Munition GmbH (RWM), Yaşar Bozkurt
AŞICI, General Manager of Rheinmetall Savunma Sanayi
(Rheinmetal Defence Turk/RDT) and İzzet ARTUNÇ, General

Manager & Chairman of Board of MKEK. 
RDT is a company founded by RWM to strategically

focus Rheinmetall’s interests in Turkey. In order to
contribute to the Turkish defence effort, Rheinmetal
Defence Turk will found a new company with MKEK,
Rheinmetall MKEK Technology (RMT). RMT will be the
operational organization for joint development and
distribution of new types of Turkish ammunition.

MKEK of Turkey and Rheinmetall of Germany Sign MoU for
Joint Co-operation

7 MAYIS|MAY 2015

24

BAE Systems ve Türk teknoloji şirketi Fotoniks uçak
gösterge sistemlerinin geliştirilmesi ve bölgesel olarak
dağıtımı ile ilgili olarak işbirliği anlaşması imzaladıklarını
duyurdular. Anlaşmanın bir parçası olarak Fotoniks, BAE
Systems’in LiteHUD® Sanal Gösterge Paneli’ni (Head-Up
Display) HÜRKUŞ’un temel eğitim uçaklarındaki Sanal
Gösterge Paneli sistemine entegre etmek için çalışacak. İki
şirket ayrıca, lokal ve bölgesel Pazar için Fotoniks’in
Ankara’da bulunan tesislerinde Sanal Gösterge Paneli
Sistemini geliştirecek.

BAE Systems Başkan Yardımcısı ve İletişim ve Kontrol
Çözümlerinden sorumlu Genel Müdür Vekili Jim GARCEAU
anlaşma ile ilgili olarak; “Bugünün Savunma ve Havacılık-
Uzay ortamında, ülkede ya da bölgede kurulmuş bir şirket ile
çalışma kabiliyetine sahip olmak sadece bizim için değil, son
kullanıcı için de, özellikle servis ihtiyacı gerektiği durumlarda,
olmazsa olmaz hale geldi. Fotoniks ile birlikte çalışmak, bize
Sanal Gösterge Paneli Sistemi’ni yerel imkanlar dahilinde
tam ölçekte üretim ve bölgedeki müttefik güçlere satış

fırsatını sağlayacak” şeklinde konuştu.
BAE Systems’in patentli dalga kılavuzu teknolojisi

kullanılan LiteHUD Sanal Gösterge Paneli, bilinen Sanal
Gösterge Paneli’nden hacim olarak %60 daha küçük ve %50

daha hafif tasarlandı. Ayrıca, HÜRKUŞ platformu gibi hem
mevcut hem de gelecekte oluşturulacak pilot kabinlerinde
kolay entegrasyona izin veren modüler bir dizayna sahip.

Fotoniks Genel Müdürü Cem YAZICIOĞLU ise, imzalanan
anlaşma ile ilgili olarak; “BAE Systems ile lokal olarak
işbirliği içinde çalışmak Türkiye’ye, teknoloji transferi, gelecek
için potansiyel iş sahaları ve bölge kapsamında destek
hizmetleri gibi pek çok fayda sağlayacak. BAE Systems ile
çalışma kararımız ile birlikte bu teknolojiyi gelecekte
Türkiye’de birlikte geliştirmek mümkün olacak” dedi.

BAE Systems, teknoloji ve inovasyona sürekli yatırım ile
50 yıldan fazla bir süredir Sanal Gösterge Paneli geliştirme ve
üretiminde lider pozisyonundadır. Bugüne kadar 14.000’den
fazla Sanal Gösterge Paneli üreterek dünya çapında 50’den
fazla ülkede 50’nin üzerinde farklı uçak türünde hizmete
sunmuştur. BAE Systems gösterge panelleri şu an Türk Hava
Kuvvetleri HÜRKUŞ Platformu gibi en ileri askeri uçaklarda
kullanılmaktadır.

BAE Systems ve Fotoniks ‘Sanal Gösterge Paneli’ için Elele
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The JSF Programme Focuses on Savings. . .

Lockheed Martin, together with partners BAE Systems and Northrop Grumman, focuses on
saving as much as US$1.8 Billion in the F-35 Lightning II Production Programme over the next
decade. 

LOCKHEED Martin pointed out,
that they, together with their partners
have identified 170 potential cost-
saving investments across its entire
supply chain as part of the Blueprint
for Affordability. Of this, as many as 75
areas have already been
implemented, Jack R. CRISLER, Vice
President, F-35 Business Development
and Strategic Integration, said at IDEF
‘15, to a wide audience of defence
media representatives from around
the world. 

Lockheed Martin and programme
partners BAE Systems and Northrop
Grumman will be investing as mush
as US$170 Million over the next two
years to “identify areas that will cost us money,” said CRISLER. 

He pointed out that already the unit cost of the aircraft has been
reduced by US$290.000 for the LRIP 8 contract and that they were looking
at a further reduction of US$1 Million per aircraft under the LRIP 9 and 10
contracts, which are expected to be signed together. 

The first two aircraft for the Turkish Air Forces [TuAF] will come under
LRIP 10 and are expected to be delivered in 2018. The second batch of 4
F-35s ordered by Turkey in January of this year, will come under LRIP 11. 

According to Lockheed Martin, the “Blueprint for Affordability”
programme is on track to achieve its overall goal of cutting the cost of
producing the Joint Strike Fighter aircraft by US$1.8 Billion by 2018, or
US$10 Million per platform, with a goal of achieving a cost of US$85
Million per fighter by 2018 [in then year dollars].

. . . while Programme Milestones Are Mainly Being
Met!

In his presentation on the 2014 milestones and 2015 goals, CRISLER
pointed out that the US Marine Corps (USMC) F-35 Lightning II will be
attaining Initial Operating Capability (IOC) this summer, thus making the F-
35 Combat Ready for the first time with three different weapons systems,

including the AIM 120 and
various GBU types.

CRISLER went on to say that
there are 140 F-35 Lightning II’s
flying as of April 23rd, including
7 of the international partners
aircraft, the worlds first 5th
Generation Fighter and that
there will be 45 aircraft
delivered in 2015. According to
CRISLER, the number of aircraft
flying is expected to increase to
300 by 2018, including the two
Turkish aircraft, while the total
figure is expected to reach 600
by 2020, of which 14 are
expected to be in Turkish livery,
thus giving the TuAF a squadron

of the woerld’s first 5th Generation Fighter.
The Turkish partners of the F-35 Lightning II production programme

constitute TAI, Alp Aviation, Kale Aero, Ayesaş as well as Fokker Elmo
operating out of the free zone in İzmir ID
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Aviyonik/Görev Sistemleri

Şubat 2005’te kurulmuş olan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, ArGe’ye dayalı ürün

geliştirme odaklı bir savunma firması olarak yola çıkmış, öncelikli misyon olarak yerli Savunma

Sanayimizde derinleşilmemiş, yurt dışı bağımlılığı bulunan konular üzerinde yoğunlaşarak, bu

alanlarda milli ürünler ortaya koymayı seçmiştir.

ŞİRKET kuruluşundan itibaren kısa bir süre
içerisinde ilk faz yapılanmasını ve dahili ilk ArGe
çalışmalarını belirli bir olgunluğa getirerek,
2007’den itibaren yazılım/donanım entegre
ürünler tasarlayan ve seri üretimlerini yapabilen
bir yapıya ulaşmış ve sektörde ‘ürün sağlayıcı’
bir savunma teknoloji şirketi haline gelmiştir.

SDT’nin bu kapsamda aviyonik platformlara
entegre ettiği ilk özgün tasarımı Veri Kayıt
Sistemi (VKS) Ürün Ailesidir. Hem donanım hem
de yazılım tasarımı özgün bir biçimde SDT
mühendisleri tarafından yapılmış olan VKS’leri,
yine SDT bünyesinde yer almakta olan Üretim,
Test ve Entegrasyon Bölümü çatısı altında
üretilerek yerli ve yabancı havacılık
programlarına rafta hazır ürünler olarak
sağlanmaktadır.

VKS’leri, temel olarak platformda oluşan
sayısal kontrol verilerini, video ve ses sinyallerini
kaydetmeyi amaçlar. Sayısal kontrol veri tiplerine
MIL-STD-1553B, ARINC429, CAN ve Ethernet veri
yolları üzerinden alınan bilgiler örnek
gösterilebilir. Video arayüzleri ise PAL, NTSC,
RS170, RS343, DVI, SDI ya da DisplayPort
olabilmektedir. Sayısal kontrol verilerinin kaydı,
haberleşme hatlarının doğrudan dinlenmesiyle
olabildiği gibi, merkezi kontrol birimlerinin kayıt
sistemine doğrudan veri yollaması şeklinde de
gerçekleşebilmektedir. VKS’leri tarafından alınan
video ve ses verileri yüksek verimliliğe sahip
algoritmalarla sıkıştırılarak kaydedilmektedir. Kayıt
için kullanılan taşınabilir bellek modülleri, uçuş
sonrasında yer destek bilgisayarlarına standart
endüstriyel arayüzler üzerinden (USB, Ethernet,

SATA, vb.) bağlanarak verilere erişim imkanı
tanımaktadır.

Geçmişte yurt dışı kaynaklardan temin
edilen ürünlerin şu an tamamen yerli bir
kaynaktan temin ediliyor olması, ana
programlardaki yerli katkı payının yükselmesine
katkı sağlamıştır. Bugün hava platformlarında
gündeme gelen her türlü görev VKS ihtiyacı,
tamamıyla özgün tasarım olan SDT ürünleriyle
sağlanmaktadır. T-38 Eğitim Uçağı, ASELPOD
Görüntüleme Podu, HÜRKUŞ, Türk İnsansız Hava
Aracı (TİHA) ve ATAK Helikopteri, VKS Ürün
Ailesinin halihazırda yer aldığı programlardan
bazılarıdır. Günümüzde 200’den fazla
platformda görev yapan SDT VKS’lerine her
geçen gün yenileri eklenmekte, eklenen her
yeni ürünle de SDT VKS’lerinin başarısı
perçinlenmektedir.

VKS ürün ailesi ile elde edilen ticari başarı,
teknolojik birikim ve sektörel saygınlık, bu
mimarinin türevleri ile pek çok farklı aviyonik
elektronik sistem geliştirilmesinin önünü
açmıştır.

Jandarma Black Hawk Helikopteri
Modernizasyonu kapsamında askeri koşullara
dayanıklı, yüksek performanslı, düşük güç
tüketimine sahip, MIL-STD-1553 ve ARINC 429
aviyonik veri yolları üzerinden platform ile
haberleşebilen Hava Birimi Bilgisayarı (HBB) -
Görev Bilgisayarı geliştirilmiştir. SDT HBB Görev
Bilgisayarı, kayan harita yazılımları gibi 3 Boyutlu
görsel uygulamaları çalıştırma kabiliyetinin
yanında veri, video ve ses kaydı yapabilme
özelliklerine de sahiptir. HBB Görev Bilgisayarı

hava, deniz ve kara platformlarında birçok
değişik uygulamada ana oyuncu olarak
kullanılmaktadır.

HBB ile birlikte, FNSS firması için geliştirilen
Video Anahtarlama Ünitesi, Aselsan için
geliştirilen Uzak Komuta Birimi ve Uzak Komuta
Gönderme Alma Ünitesi, TUSAŞ için tasarlanıp
üretilen Hava Aracı Kontrol Bilgisayarı, öz kaynak
ArGe projeleri olan Hassas Konum Belirleme
Cihazı ve Semboloji Üreteç Bilgisayarı SDT’nin
Platform Yönetim Sistemleri ürün ailesini
oluşturmaktadır.

Buna ilaveten Roketsan ile yakın işbirliği ve
çözüm ortaklığının doğal sonucu olarak oluşan
Lançer Elektronik Sistemleri, SDT Aviyonik
Sistemler ürün grubunun bir diğer ürün ailesidir.
2009’da, ATAK Helikopter programında yer
almak üzere UMTAS/MIZRAK-U (Uzun Menzilli
Tanksavar Sistemi) Lançer Elektronik Birimi
geliştirme kontratıyla başlayan işbirliği,
sonrasında gelen kara uygulamalarına yönelik
OMTAS/MIZRAK-O (Orta Menzilli Tanksavar
Sistemi) Atış Kontrol Ünitesi Kontrol elektroniği
ve yazılımı, Füze Üstü Veri Toplama Kayıt
Sistemi, güdümsüz roket sistemlerine yönelik
Lançer Yönetim Bilgisayarı, Platform Simülatörü,
Füze Atış Sistemi ve Görüntü
Çözümleme/Kodlama Ünitesi kontratlarıyla
pekişmiştir.

Ayrıca SDT, birtakım kara ve deniz
platformları elektronik görev ekipmanı
ihtiyaçlarına yönelik olarak (uydu haberleşme
cihazları ya da silah platformlarında kullanılan
servo sürücüleri gibi) maliyet etkin sistem



Poly Group-Comprehensive

Defence Solution Provider

China Poly Group Corporation (Poly Group) is a multinational group corporation mainly

engaged in defence related equipment, R&D, trade, real estate development and engineering,

culture and art business, mineral resources investment and development, industrial explosive

material production and demolition service supply. Poly Group is one of the most influential

SOEs and is directly under the supervision and administration of the Chinese central

government. 

ITS major subsidiaries include Poly

Technologies Inc. in defence, Poly Real Estate

(one of the biggest real estate developers in

China with 2 publicly listed companies), Poly

Culture (with the biggest auction house in China

and 1 publicly listed company), Poly Industrial

Explosive (1 publicly listed company), Poly

Energy Holding and Poly Finance Co.  

Poly Technologies Inc. (PTI), as the core

subsidiary of Poly Group focused on the

defence sector, is the only company in China to

have a full license to export all defence related

equipment and technology for armies, navies

and air forces around the world. Since its

establishment in 1984, PTI has been actively

participating in the R&D, manufacture, import &

export of defence products and technology

transfer, and has now grown into a

comprehensive defence system provider and

built cooperative relations with clients in over

100 countries. It has remained the largest

Chinese defence exporter in the past three

years. PTIs exhibitions (Hall 12, Stand No: 1213)

on IDEF ’15 include a UAV system, multiple

launcher missile/rocket system, digitalized

artillery system, mobile hospital system, border

defence system, urban security system and

centrifugal dynamic simulator training system

which displays wider potentials and

optimized adaptive solutions ready

for Turkish Armed Forces

and defence

production

clients ID
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çözümleri oluşturmak maksadıyla, endüstriyel
elektronik ürünleri (endüstriyel servo sürücüsü,
endüstriyle uydu modem, multiplexer,
downconverter, vb.) amaca yönelik yeniden
tasarlayıp askeri çevre koşulları ve elektro
manyetik uyumluluk standartlarına uygun
biçimde yeni bir ürün haline getirip askeri
platformlar için kalifiye ederek kullanıma
sunmaktadır.

Son dönemlerde SDT, askeri standartlara
uygun olarak geliştirdiği platform elektroniği
ürünleri yanı sıra hem askeri hem sivil kullanım

alanlarına sahip olabilecek sivil havacılık
standartlarına (DO-178 ve DO-254) uygun
platform elektroniği de geliştirmeye başlamış ve
bu alanda ürün yelpazesini oluşturmak için
çalışmalarını derinleştirmektedir. Bu alandaki ilk
örnek 2015 sonunda ürün olarak teslim edilme
safhasına gelecek İnsansız Hava Araçlarına
yönelik uçuş kontrol bilgisayarıdır.

Bununla birlikte SDT; sahip olduğu sensor
sinyal işleme ve yukarıda açıklanan elektronik
ürünler alt yapısı ve yetenekleri ile, görüntü
işleme ve gömülü simülasyon uygulamalarında

da bugüne kadar çeşitli ürünler ortaya koyup
projeler tamamlamış ve bu alanlarda takip eden
projeler ile türev ürünler geliştirmektedir. İç
pazarda kendi kaynakları ve Savunma Sanayi
Müsteşarlığı (SSM)/TüBiTAK destekleri ile
geliştirdiği özgün ürünlerle ülke Savunma
Sektörünün yurt dışı bağımlılığının azalmasına
büyük katkı sağlayan SDT, yurt dışında piyasaya
çıkabilecek olgunlukta, sahada denenmiş
ürünleri olan bir teknoloji firması haline gelmiştir
ID

GE Marine, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve
Ticaret (STM) ile Türk Donanmasının üçüncü ve dördüncü
çok amaçlı MilGem Korvetlerine güç sağlamak için bir
sözleşme imzaladığını duyurdu. GE, anlaşma konusu
LM2500 Gaz Türbinlerinin Türk Donanması’nın üçüncü
(Burgazada) ve dördüncü (Kınalıada) MilGem Korvetlerini
güçlendireceğini IDEF’15 Fuarında açıkladı. Bu iki yeni
geminin sistem tedarikinde yöneticilik görevini üstlenen
STM; platform sistemleri, gemi inşa malzemeleri, tasarım
hizmetleri ve ana tahrik sistemlerini sağlamanın yanı sıra
tahrik sistemlerinin entegrasyonunu da gerçekleştirecek.

STM; MilGem Korvetleri için Türk Deniz Kuvvetlerine
verdiği hizmetlerin yanında Savunma Sanayi Müsteşarlığı
(SSM)’nın verdiği yetki kapsamında gemilerin yurt dışına
ihracatına ilişkin sorumluluğu da üstlenmiştir. Söz
konusu ihracat hedefleri çerçevesinde STM ile GE
arasında gelecekte ilave işbirliği fırsatlarının oluşması
beklenmektedir.

GE Havacılık, Evendale, Ohio’da GE Marine
Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olan
Brien BOLSINGER; “Türk Donanmasının, iki yeni MilGem
Korvetine güç sağlamak için popüler LM2500 Gaz
Türbinlerimizi tercihinden dolayı memnuniyet duyuyoruz.
Bunun yanında ülke içinde sahip olduğumuz birçok
stratejik ilişkiyi güçlendirerek Türkiye’de ve dünya
genelinde deniz kuvvetlerine ait programlarda birlikte
çalışmak istiyoruz” dedi.

İki yeni MilGem Gemisinin tahrik sistemi daha
önceki TCG Heybeliada ve TCG Büyükada ile aynı olacak
ve LM2500 Gaz Türbininin iki dizel motorla bir araya
getirildiği dizel ve gaz türbini konfigürasyonundan

(CODAG) oluşacak.
31.000kW’lık toplam
itici güç ise, gemilerin
29 deniz milini aşan
maksimum hıza
ulaşmasını sağlayacak.

MilGem Korvetleri
2.300 tonluk
deplasman ve 99m’lik
toplam uzunluğa
sahipler. İlk iki gemiden
TCG Heybeliada (F-
511) Donanma
hizmetine Eylül
2011’de, TCG
Büyükada (F-512) ise
Eylül 2013’te başladı.
Ayrıca, 24 LM2500,
Türk Donanması’na ait
Barbaros ve Gabya
Sınıfı firkateynlerine güç
sağlıyor. Bunun yanı
sıra, GE LM2500 Gaz
Türbini, dünya
genelinde 33 uluslararası donanmada ve sayısız endüstriyel
uygulamada kullanılıyor.

MilGem Programına ait LM2500’ler GE’nin Cincinnati,
Ohio yakınında bulunan Evendale tesisinde üretiliyor. Ancak,
GE ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) arasında ortak bir
girişim olan TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) Eskişehir, Türkiye’deki
tesisinde LM2500 ve diğer GE Havacılık motorları için

parçalar üretiyor.
MilGem Programı SSM tarafından yönetiliyor ve

Türk Deniz Kuvvetleri ilk iki Gemide olduğu gibi bu iki
yeni Korvetin de tasarım ve performans sorumluluklarını
üstlenecek. Yeni MilGem Gemileri Deniz Kuvvetleri’nin
İstanbul Tersanesinde inşa edilecek, motorlar ise GE
tarafından 2015 ve 2016’da teslim edilecek.

MilGem Sınıfı Yeni Korvetler GE Gaz Türbinleri ile Donatılacak
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MAYIN Tespit ve Sakınma Sonar (MATES)
Sistemi; demirli mayınları, dip mayınlarını, geminin
demirli veya limana bağlı olduğu durumlarda su
altından gelebilecek dalgıç tehditlerini ve su altı diğer
nesneleri tespit edebilme, konumlandırma ve
sınıflandırma yeteneğine sahip yüksek frekanslı bir
sonar sistemidir. Mayın ve mayın benzeri objeleri (dip
mayını, demirli mayın ve dalgıç) otomatik olarak
tespit edebilen Sistem, Mayın tespit modu ve Dalgıç
tespit modu olmak üzere iki farklı çalışma moduna
sahiptir.

Sistem hem su üstü gemilerinde, hem de
denizaltı platformlarında kullanıma uygun yapıda ve
askeri standartlara uyumlu olup, Gönderme/Alma
İşlemci Birimi ve Kullanıcı Arayüz Birimi ile Almaç ve
Göndermeç Transdüser Dizinlerinden oluşmaktadır.

Ada Sınıfı Korvetlerde ve LPD Gemisinde

kullanılmak üzere seçilen MATES Sistemi, mayın ve mayın
benzeri objelerin otomatik tespiti, otomatik hedef tespit
alarmı, otomatik gürültü kestirimi ile düşük yanlış alarm

oranı ve yüksek tespit olasılığı (Pd) yeteneği ve
denizcilik gereksinimlerine uygun modüler tasarım ve
açık mimari özelliklerine sahiptir.

MATES Ada Sınıfı Korvetler ve LPD Gemisi için Seçildi!
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dayanmaktadır. Yüksek atış ve doğruluğa sahiptir ve çok miktarda mühimmat taşıma şansı
yaratmaktadır.

Otomelara’nın Gunship Sistemi dört ana parçadan oluşmaktadır:
l Kolay Konumlandırma Sistemi (palet)
l Entegre Atış Kontrol Sistemi (AKS)
l Bağımsız Hedef Arama/Tespit Sistemi
l M61A1 Vulcan Silah Sistemi

Otomelara’nın Gunship Sisteminde bir kontrol paneli, mühimmat besleme magazini,
INS/GPS Sistemi, GPS Anteni, EOD sistemi bulunmaktadır.

Gatling tipindeki silahın namluları 20mm çapında, magazini 720 mermi alabilmekte,
silah uzunluğu 1.827mm ve dakikadaki atış sürati 3.000 mermi ile 6.500 mermi arasında
değişmektedir. Etkili menzili 2.000m’dir.

Gunship Konsepti C-130 ve C-160 Uçaklarına da uygulanabilmektedir. ABD Hava
Kuvvetlerinin Florida’daki Özel Operasyonlar Komutanlığına bağlı bulunan AC-130’lar dört
filoda görev yapmaktadır. Kriz dönemlerinde de çatışma bölgelerine yakın bir hava alanına
yakıt ikmali ile intikal ederler. Çeşitli modernizasyonlara tabi tutulan AC-130’ların 2015’e
kadar hizmette tutulması düşünülmektedir. Klasik saldırı taktiği 3.000m yükseklikten
300km/s hızla hedef bölgeye yaklaşmak ve saat yönünün tersine hedef üzerinde daireler
çizmektir. Bu irtifa ve hız, etkili atış ve isabet içindir. Bu uçaklarda 105mm top
kullanılmaktadır.

Otomelara Vulcan Gunship’i Tanıttı

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Savunma Sanayii
Müsteşarlığı’nca yürütülen “GÖKTÜRK-1 Keşif Gözetleme Uydusu” Programı
kapsamında geliştirilen Yüksek Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu GÖKTÜRK-1, 7 Mayıs
2015 tarihinde TAI’ye geliyor.

GÖKTÜRK-1 Uydusunun çevresel testleri, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test
(USET) Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. USET Merkezi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
tarafından ve TÜRKSAT şirketinin katkılarıyla TAI’de kurulmuştur. 

Uydunun; Titreşim, Akustik, Güneş Paneli Açılma, Isıl Vakum, Elektromanyetik
Uyumluluk vb. testleri TAI ve Thales Alenia Space – Fransa’nın alanında uzman
personeli tarafından gerçekleştirilecek ve uydu, fırlatma sahasına TAI tesislerinden
gönderilecektir.

7 Mayıs 2015, Perşembe günü saat 15:00’de, IDEF 2015 Fuarı esnasında, Türk
Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketlerinden TAI’nin standında (Salon: 5 / 501),

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail DEMİR’in katılımlarıyla GÖKTÜRK-1
Uydusunun TAI’ye gelişi ve TAI’de devam edecek olan uydu nakil operasyonlarından canlı
görüntü aktarımı yapılacaktır.

Göktürk-1 TAI’ye Geliyor

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Özel Kuvvetlerinin yakın hava desteğini sağlamak
üzere geliştirilen Gunship konsepti 105mm, 40mm ve 20mm kalibre silahların kullanımına
olanak sağlamıştır. Otomelara’nın çözümünde 20mm M61A1 Vulcan Gatling Silah Sistemi
yer almaktadır. Finmeccanica’nın standındaki brifingde verilen Otomelara’nın Gunship
Sistemi ile ilgili bilgiler şöyle sıralanabilir.

Otomelara’nın Gunship Sistemi herhangi bir uçağa kolaylıkla modifiye edilebilir.
Ağırlığı 1.451kg’dan daha hafiftir. Uçağın içinde, harekat amaçlı olmadığı zamanlarda
kolaylıkla konumlandırılabilmektedir. Mekanik ara yüzü NATO 463L palet sistemine
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Increased Situational Awareness and

Enhanced Crew Safety with TERPROM®

The advanced TERPROM® digital terrain system from UTC Aerospace Systems is the only

terrain awareness and warning system for military transport and fighter aircraft of its capability

on the market. 

TRUSTED by pilots across the globe, it
successfully blends and interprets the inputs of
a diverse array of sensors to provide pilots with
full situational awareness, enabling them to fly
far more safely and effectively. The system
references the actual terrain over which the
aircraft is flying, drawn from the aircraft’s radar
altimeter and inertial navigation system
combined with a digital terrain database, to
give highly accurate terrain-referenced
navigation and situational awareness – even in
areas where GPS is not available. TERPROM is a
software-based system that can be installed in
the aircraft in a variety of formats including
being hosted in third-party hardware such as
flight data recorders and health and usage
management systems. It is in use with 14
nations worldwide and equips over 5,000
aircraft.

TERPROM applications include transport
aircraft such as the C-17, C-130 and A400M, all
UK frontline fighter aircraft including the BAE
Systems Hawk and the Eurofighter Typhoon as
well as the Dassault Mirage, the Fairchild
Republic A-10 and the Lockheed Martin and F-
16 aircraft.

The TERPROM system can be used in a
number of ways to support aggressive military
flying. The terrain referenced navigation
capability calibrates errors within the aircraft
inertial navigation system to provide a
navigational accuracy of 15-30 meters. It
provides predictive ground collision avoidance
and obstruction warning, regardless of aircraft
attitude. 

The system can also be used for terrain-

following flight, with
the advantage of
being able to ‘see’
areas on the other
side of high terrain
that are blind to
terrain-following
radars and with no
forward radar
emissions.

The TERPROM
digital terrain system
has demonstrated its
value in intense pilot
workload or highly
pressured situations.
Merging TERPROM’s
terrain and
obstruction map
information with data from active sensors such
as infrared, optical, laser and millimetre wave
radar can enhance safety in low-level
operations.  The TERPROM system can use
information from these active sensor systems to
identify and record unmapped obstacles or
enemy weapon positions. However, active
systems have their limitations and may be
highly detectable by the enemy. A pilot can
elect to use these sensors, or not, allowing the
TERPROM system to operate passively and
remain undetectable.

UTC Aerospace Systems continues to
improve the system’s technology and widen its
applications. Initiatives include providing a
TERPROM-based helicopter terrain awareness
and warning system (HTAWS) to meet the

specific challenges of military helicopters. In
addition, use of higher resolution terrain
databases will further improve accuracy,
awareness and operational functionality. UTC
Aerospace Systems is also upgrading the
TERPROM ground proximity warning system for
the Eurofighter Typhoon with the inclusion of
air-to-surface ranging functionality. The system
uses its terrain database to provide accurate
position, elevation, and range data of selected
ground targets to the aircraft’s attack computer,
improving weapons delivery accuracy. This
upgrade is part of the Typhoon’s Future Batch
Enhancement program. The company’s Sensors
and Integrated Systems team in Plymouth, UK
produces the TERPROM system  ID
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TERPROM® Yüksek Düzeyde Durumsal Farkındalık
ve Gelişmiş Mürettebat Güvenliği Sağlıyor

UTC Aerospace Systems'in gelişmiş TERPROM® Sayısal Arazi Takip Sistemi, Askeri Ulaştırma ve

Muharebe Uçakları için bu kabiliyetlere sahip mevcut tek arazi farkındalık ve ikaz sistemidir.

DÜNYANIN her yerindeki pilotların güvenini
kazanan Sistem, pilotlara tam durumsal
farkındalık sağlamak üzere çeşitli sensörlerin
girdilerini başarılı bir şekilde harmanlayıp
yorumlayarak, pilotların çok daha güvenli ve
etkili bir şekilde uçabilmelerini sağlamaktadır.
Sistem, GPS'in olmadığı alanlarda dahi son
derece doğru arazi referanslı seyrüsefer ve
durumsal farkındalık sağlamak üzere uçağın
radar altimetresi ve ataletsel seyrüsefer cihazı ile
birlikte dijital arazi veri tabanından yola çıkarak
uçağın üzerinden uçtuğu asıl araziyi referans
almaktadır. TERPROM, uçuş veri kaydedicileri ve
sağlık ve kullanım yönetimi sistemleri gibi
üçüncü taraf donanımlarda kabul edilebilme
dahil pek çok formatta uçağa yüklenebilen
yazılım temelli bir Sistemdir. Dünya çapında 14
ülke tarafından kullanılmakta olan TERPROM,
5.000'i aşkın uçağa yerleştirilmiştir.

TERPROM'un uygulandığı uçaklar arasında C-
17, C-130 ve A400M gibi Ulaştırma Uçakları ve
BAE Systems Hawk ve EuroFighter Typhoon dahil
tüm İngiliz Savaş Uçakları ile birlikte Dassault
Mirage, Fairchild Republic A-10 ve Lockheed
Martin F-16 Uçakları da yer almaktadır.

TERPROM Sistemi, askeri taarruz uçuşunu
desteklemek üzere pek çok şekilde
kullanılabilmektedir. 15-30 metrelik seyir
hassasiyeti sunmak için arazi referanslı
seyrüsefer kabiliyeti, uçağın ataletsel seyrüsefer
sistemi içindeki hataları düzeltmektedir. Uçağın
irtifası fark etmeksizin sezgisel yere çarpmayı
önleme ve engel ikaz desteği sunmaktadır.

Herhangi bir radar yayını olmayan Sistem
ayrıca arazi takip uçuşu için kullanılabilmekte ve
arazi takip radarlarının göremediği yüksek

arazinin diğer
tarafındaki alanları
görme avantajı
sağlamaktadır.

TERPROM Sayısal
Arazi Takip Sistemi,
pilot iş yükünün
yoğun olduğu ve
yüksek baskı altındaki
durumlarda da ne
kadar değerli
olabildiğini
göstermiştir.
TERPROM'un arazi ve
engel harita bilgisinin
kızılötesi, optik lazer
ve milimetrik dalga
radarı gibi aktif
sensörlerden edinilen
verilerle birleştirilmesi, alçak irtifadeki
operasyonlarda güvenliği artırmaktadır.
TERPROM Sistemi, haritalanmamış engelleri veya
düşman silah konumlarını tanımlamak ve
kaydetmek için bu aktif sensör sistemlerindeki
bilgilerden faydalanabilir. Ancak aktif sistemlerin
kendi kısıtlamaları bulunmakta ve düşman
tarafından kolaylık görünebilir olabilmektedir.
Pilot bu sensörleri kullanmayı seçebilir ya da
kullanmamayı tercih ederek TERPROM
Sisteminin pasif bir şekilde çalışarak görünmez
kalmasına olanak tanıyabilir.

UTC Aerospace Systems sistem teknolojini
iyileştirmeye ve uygulamalarını arttırmaya
devam etmektedir. Üzerinde çalışılan girişimler
arasında askeri helikopterlerin karşılaştığı belli
zorlukların üstesinden gelecek TERPROM'a

dayalı bir helikopter arazi farkındalık ve ikaz
sistemi (HTAWS) yer almaktadır. Ek olarak,
yüksek çözünürlüklü arazi veri tabanları
doğruluk, farkındalık ve operasyonel işlevselliği
artıracaktır. UTC Aerospace Systems, hava-yer
mesafe tayini işlevselliğini dahil edecek şekilde
Eurofighter Typhon'a yönelik TERPROM Yer
Yakınlık İkaz Sistemini de iyileştirecektir. Sistem,
seçilen kara hedeflerine ilişkin doğru konum,
yükseklik ve menzil bilgilerini uçağın saldırı
bilgisayarına sunmak için arazi veri tabanını
kullanır ve böylece silah vuruş isabetliliğini
geliştirir. Bu güncelleme, Typhoon'un Gelecek
Parti İyileştirme Programının bir parçasıdır.

TERPROM Sistemi, Şirketin Plymouth,
İngiltere'deki Sensörler ve Entegre Sistemler
ekibi tarafından üretilmektedir  ID
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HEHSİS’in Seri Üretim Teslimatlarına Başlandı

SON derece yoğun mühendislik çalışmaları sonucunda geliştirme ve kalifikasyon sürecinin
tamamlanmasının ardından Aselsan Helikopter Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi
(HEHSİS)’nin seri üretim teslimatlarına başlandı. Radar İkaz Alıcısı, RF Karıştırıcı, Lazer İkaz Alıcısı
ve Süit Merkezi Yönetim Sistemlerine yönelik sistem ve Füze İkaz Sistemi/Karşı Tedbir Atma
Sistemlerinin de dahil olduğu süit entegrasyon teknik özelliklerinin 2014 sonunda
doğrulanması sonrasında, platform üzerindeki yer ve uçuş testlerini de başarıyla sonuçlandıran
HEHSİS’in ilk seri üretim teslimatları Nisan 2015 içinde gerçekleştirildi.

PROJE kapsamında dünyada hiçbir
helikopterde bulunmayan Aktif Elektronik
Taramalı Anten (AESA) teknolojisine sahip Katı
Hal Güç Yükselteci ve DRFM (Sayısal RF Hafıza)
teknolojisinin bir arada kullanıldığı RF Karıştırıcı
Sistemi tamamen milli imkanlar kullanılarak
Aselsan tarafından geliştirilmiştir. Hem anlık
olarak tüm frekans bandını bir anda
kapsayabilen, hem de frekans bandı taraması
yapabilen, yüksek yön doğruluğuna sahip,
yüksek hassasiyetli sayısal almaçlara sahip
Radar İkaz Alıcısı Sistemi Aselsan tarafından
tasarlanmış, platformlara yöneltilen lazer
tehditleri için ikaz yaratan Lazer İkaz Alıcısı
geliştirilmiştir.

HEHSİS’in alt sistemleri olan Chaff/Flare Atıcı
ve Füze İkaz Sistemleri yıllardır Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) platformlarında gerçek saha
şartlarında ve birçok farklı platformda görev
yapmaktaydı. Diğer alt sistemlerin de iki farklı
platformda kalifikasyonlarının tamamlanması ile
tamamen kalifikasyonu tamamlanmış bir süit
haline gelen HEHSİS ile bundan böyle TSK
envanterindeki platformlar için çok daha

kapsamlı ve etkin bir koruma sağlanacaktır.
Modüler bir mimariye sahip olan sistemin

farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre oluşturulacak
konfigürasyonlarının yurt içi ve yurt dışındaki
hava platformu ihtiyaçlarını karşılaması da

Aselsan’ın hedefleri arasında yer almaktadır.

HEHSİS 
Aselsan, 1999’da başladığı Elektronik Harp

(EH) Kendini Koruma yolculuğunda hızlı
adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Şirket,
başarıyla tamamladığı birçok sistem geliştirme
ve platform entegrasyon projesi sayesinde
edindiği tecrübe ile TSK envanterindeki
helikopterler ve uçaklar için yerli imkanlarla
geliştirip ürettiği Elektronik Harp Kendini Koruma
Sistemi (HEHSİS)’ni IDEF ‘15 Fuarı’nda süit yapısı
ile sergiliyor. 2014 içerisinde tüm kalifikasyonları
tamamlanan HEHSİS, TSK envanterindeki
mevcut helikopterlerin yanı sıra gelecek
dönemde envantere girecek T129 ATAK ve
Genel Maksat Helikopterlerinin de kendini
korumasını sağlayacak.

Gelişmiş teknolojisi ve farklı kullanıcı
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan
mimarisi ile birçok ülkenin de ilgilenmekte
olduğu HEHSİS, entegre edildiği platformun ısı
ve radar güdümlü füzelerden korunması
amacıyla birbirleriyle entegre olarak çalışan
birçok alt sistemden oluşmaktadır:
l Radar İkaz Alıcısı Sistemi
l Füze İkaz Sistemi
l Lazer İkaz Alıcısı Sistemi
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l RF Karıştırıcı Sistemi
l Karşı Tedbir Atma Sistemi
l Süit Merkezi Yönetim Sistemi

Sistem; helikopterlere güdümlü füze atmak
üzere platformu takibe alan/platforma kilitlenmiş
olan radar tehditlerini tespit etmekte, tehdidin
tipini belirleyip teşhis etmekte ve en uygun
aldatma veya karıştırma tekniğini uygulayarak
platforma füze atılmasına ya da atılmış olan
füzenin platformu vurmasına engel olmaktadır.
Bu çerçevede, platforma doğru fırlatılan radar (RF)
ya da ısı (IR) güdümlü füzeler sistem tarafından
algılanmakta, gelen füzeyi aldatmak için çok hızlı
ve otomatik olarak aktif RF karıştırma
başlatılmakta, bunun yanı sıra karşı tedbir
maksatlı olarak chaff/flare mühimmatı
atılmaktadır. Sistem, platforma yönlendirilmiş lazer
tehditlerini de algılayarak gerekli kaçış
tekniklerinin uygulanmasına olanak
sağlamaktadır.Koruma fonksiyonlarını yerine
getiren tüm alt sistemler, bir merkezi yönetim
bilgisayarına bağlı olarak çalışmaktadır. Merkezi
yönetim bilgisayarı alt sistemlerden gelen
verileri bir füzyon algoritması ile hızlı bir şekilde
değerlendirerek, pilot için gerekli görsel ve sesli
uyarıları vermekte ve en uygun karıştırma
tekniğini uygulamaktadır. Tüm bu unsurları ile
HEHSİS, pilot için asgari iş yükü ile azami durum
farkındalığı sağlamaktadır.

Aselsan tarafından geliştirilen Faz Dizili

Anten, Katı Hal Güç Yükselteç, Sayısal Almaç ve
Sayısal RF Bellek (DRFM) gibi birçok ileri
teknolojinin kullanıldığı HEHSİS, tüm alt
sistemleri ile entegre olarak çalışabildiği gibi,
kullanıcının görev ihtiyacına göre sadece ihtiyaç
duyulan alt sistemlerin dahil edilmesine imkan
veren modüler bir mimariye sahiptir.

HEHSİS’in helikopter ve uçaklara

FNSS and ADS (Active Defence Systems) have
entered into a cooperation in order to establish a high
level balanced survivability concept. The combination of
the active protection system ADS and FNSS vehicles gives
a very high protection level against hand held anti-tank
weapons and ATGM’s at relatively low weight increase,
basically an outstanding protection concept not

achievable through conventional protection technologies. ADS
major capabilities given by its basic working principles, are
protection in urban scenarios (very short firing distances),
very limited collateral damage combined with high ballistic
performance levels (multi- hit, coverage and redundancy). 

The cooperation focuses primarily on FNSS’ Kaplan new
generation tracked vehicle project. Next steps will include

integration concept studies, verification tests and
prototype development. 

“At FNSS, we are committed to providing the
highest possible degree of protection. ADS’ active
protection system when integrated into FNSS vehicles will
help us to meet the ever-increasing demands of high
protection at a reduced weight”, said Javier GARCIA,
Survivability Chief Engineer at FNSS.

The ADS system is currently under series delivery
and fielded with a different customer.

ADS Gesellschaft für aktive
Schutzsysteme mbH (ADS GmbH) was founded in
2006 as a spin-off of IBD's development activities in the
field of active protection systems. The purpose of the
company is to develop, produce and sell the active
protection system ADS (ADS stands for "Active Defence
System"). Since 1 February 2011, Rheinmetall Waffe
Munition GmbH holds a stake of 74% in the company,
with the remaining 26% owned by Deisenroth family.  

FNSS Savunma Sistemleri is a leading
designer and manufacturer of tracked and wheeled
armored combat vehicles and weapon systems for the
Turkish Armed Forces and Allied Armed Forces. FNSS
designs, develops, produces and supports tailored,
reliable and affordable land combat system solutions for
domestic and International customers. FNSS’s vision is to
be the number one supplier of land combat systems
solutions for the Turkish Armed Forces and preferred local
supplier for other armed forces in the world.

FNSS and ADS Reveal a Cooperation Plan at IDEF ’15

entegrasyonu için gereken mühendislik ve
üretim faaliyetleri de Aselsan tarafından
gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla entegrasyon
öncesi aerodinamik, ısıl, EMI/EMC, çevresel
kapsama, anten simülasyon, elektriksel ve
yapısal birçok analiz yapılmakta, entegrasyon
sonrası gerçekleştirilen yer ve uçuş testleri ile
entegrasyon tasarımı doğrulanmaktadır  ID
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LOCKHEED Martin’s High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) is a highly mobile,
combat-proven launcher, with an outstanding reputation for dependability.  HIMARS supports
lighter, more mobile fighting forces and is C-130 transportable, making it deployable into areas
inaccessible to heavier launchers.  

“HIMARS has proven itself extremely reliable and effective in combat,” said Tom Stanton,
director of International Business Development at Lockheed Martin Missiles and Fire Control.  “We
continue to have strong interest from nations that require a mobile, dependable asset on the
battlefield to support both long range precision fires and close air support missions.”   

The HIMARS system is self-reloading and is capable of firing the entire family of MLRS

munitions, including six Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) rockets or one Army
Tactical Missile System (ATACMS) missile, and is an adaptable platform positioned to support
future weapon pod variants.

HIMARS provides increased responsiveness, increased crew protection and increased
effectiveness against time-critical targets, and supports conventional and Special Forces
operations around the globe.  Designed to enable troops to engage and defeat artillery, air
defense concentrations, trucks, light armor and personnel carriers, as well as support troop and
supply concentrations, HIMARS can move away from the area at high speed following missile
launch, well before enemy forces are able to locate the launch site.

The HIMARS fire-control system, electronics and communications units are interchangeable
with the existing MLRS M270A1 launcher, and the crew and training are the same. This
interoperability offers a crucial capability to militaries and ensures relevance for decades to come.

HIMARS has expanded its global presence and is currently serving multiple international
markets, including the UAE, Jordan and Singapore.  In service since 2005, more than 480
HIMARS have been built and delivered to the U.S. Army, Marine Corps and international allies.  

HIMARS Brings Speed, Mobility
and Transportability to Combat
Operations
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Fragment Protective Clothing: A Holistic Approach

to Lightweight Ballistic Body Protection

One of the main risks soldiers face in today’s missions is the effect of IEDs. In an IED
explosion a combination of resulting blast, fire and fragmentation affects the human body and
can have severe destructive effects, as conventional body armour shows distinctive protection
gaps. 

DEPENDING on primary and secondary fragments’
impact forces, penetration depth and position, many
wounds can be lethal, require immediate surgical
intervention, result in surface tissue penetration and
can affect the human body in a long term way. 

The origin of the resulting effects of an IED
explosion develops primarily from ground level
upwards. Primary fragments and secondary fragments,
e.g. dirt, sand and debris are accelerated during the
explosion process and penetrate cloth and tissue. The
body is mainly affected at the lower limb and pelvic
region, spreading over the lower torso, hands and
along the arms and side torso, up to the shoulder,
neck and face area. 

Even though countering IEDs is a top priority for
international defence forces, facts about the number of
injured soldiers, the dramatic increase in the severity of
injuries and the resulting long term physiological and
psychological effects show the serious lack in personal
protection for certain body areas.

Detecting the Protection Gap
A closer look into older soldiers’ personal protective

clothing system immediately shows a large protection
gap. Because of low wearing acceptance of the groin
protective flap, only the upper front/back torso and the
head are protected against impacting fragments by
wearing a ballistic vest and helmet. The rest of the
body remains unprotected. 

Evaluating individual body parts from medical
perspectives shows that fragment penetration can
have different consequences on the human body.
Ranging from tissue and muscular surface wounds up
to lethal injuries of the artery, vein system and vital
organs. Wounds with high blood loss result in direct
and long-term effects, dysfunctions and infections.
Severe injuries of the genitourinary system often lead
to amputations, reconstructive surgeries, infertility, and
impotence. Contaminated fragments transport bacteria
into the wound channels leading to a serious infection
risk, which can result in sepsis. 

Blücher’s personal protective equipment (PPE)
division SARATOGA took action. The facts have led to
the current status of protection being reconsidered. The
fully equipped soldier is analysed considering
impacting effects and resulting traumata. The individual
zones evaluated include those regarded wound level,
infection risk, mobility restriction and long-term

consequences. The protective gaps are located,
evaluated and classified, identifying the zones for
implementing advanced fragment protective clothing. 

Solution - Innovative Fragment
Protective Textile 
The complex findings are transferred into the

performance requirements of the clothing concept: A
new and advanced, multifunctional fragment protective
textile fabric has been developed by the innovative
R&D team of SARATOGA. A highly dense, compressible
and flexible material structure of extreme resistance
and multifunctional yarn qualities is the result,
guaranteeing a high striking ratio and preventing even
micro-fragments from penetration. The resulting energy
is immediately transmitted, dissipated and reflected
between the fabric structures. 

The ballistic protective performance is tested
according to STANAG 2920 with the 2grain RCC
reaching a V50 value of at least 320m/sec. It keeps its
ballistic protective performance level even under full
moisture saturation and long term UV radiation where
conventional protective gear shows severe
deterioration. Wrapping and protecting the fibre
materials in UV and waterproof foils (as needed with
common ballistic protective articles) is no longer
necessary, according to the company. 

Due to the soft and compressible behaviour of the
fabric, the textile allows the resulting shock wave to
pass immediately through the body. The danger of
building up pressure in the body’s core, due to the
reflection between rigid materials, is avoided.

The air permeable construction of the fragment
protective textile offers ventilation, limits the isolation
factor and avoids heat accumulation. Due to the
hydrophilic behaviour and the capillary effect the
surplus in body moisture is transported away from the
surface and condensates. Through the chill-effect, the
body’s natural thermal regulation is supported. The
skin-friendly fabric with its elasticity allows being of
high fitting comfort, offering a soft and supple touch
and adapting to all of the wearer’s movements and
posture, recovering to its initial state when released.
The robust material even allows multiple launderings at
60°C without any performance loss.

Advanced Fragment Protective Clothing
Concept
SARATOGA has realised the Fragment Protective

Clothing: Integrating the fragment protective textile
fabric into the clothing concept results in a
multifunctional, low weight and extremely comfortable

Katrin S. FREIER,
Blücher Product & Sales Manager
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overall performance. The individual elements
provide robust and efficient protection and
meets complex physiological performance
requirements. 

Additional benefits include low weight, high
freedom of movement, extended wearing and
climate comfort. The Fragment Protective
Clothing is composed of individual elements.
Combined, they offer full body protection
against fragmentation of the - up to now -
unprotected body zones. The combination of
protective and comfort zones in each individual
product leads to distinctive heat and sweat
management.

Basic protection is provided with a
lightweight shirt and undershorts version, worn
as an undergarment. As the danger potential of
IEDs can differ, the protection requirements

differ accordingly. The armour clothing system
provides individual protection zones and with
individual protection levels. The Pelvic Protective
Under Garment (PPUG) can be quickly and
simply complemented and armoured up with
an additional soft jockstrap to enhance the
groin protection and leg packages to enhance
the protection of the thigh’s artery and vein
system. 

Insertions provide the same extraordinary
comfort properties as the basic protective
undergarment. The soft and compressible,
flexible and mobile elements complement
perfectly, do not interfere with the wearer’s
movements, and are very comfortable even in
prone position. Individual products are
camouflaged and can be worn directly exposed
to the environment; hereby a Fragment

Protective Combat Shirt (FPCS) is worn. 
The carotid arteries in the neck area are

perfectly protected by the detachable Fragment
Protective Collar (FPC). The adjustable fitting
enables perfect protection and avoids heat
accumulation in the same way and the face
can be protected with a Fragment Protective
Balaclava (FPB).

The effects to the human body of IED
explosions need to be taken even more serious
– full body personal protection is a must. With
the highly innovative comfortable Fragment
Protective Clothing, Blücher PPE division
SARATOGA has created a major enhancement
of the current equipment’s protective
characteristics. The significant advantages of the
protective apparel cannot be discounted and
will have to take its place in soldiers’ future
equipment.

Allison Transmission, Salon 3’te 324/C’de yer alan standında tekerlekli askeri araçlar için
geliştirdiği Allison 3000 Serisi™ tam otomatik transmisyonunu ziyaretçilerinin dikkatine
sundu.

GLOBAL anlamda kalite, güvenilirlik ve dayanıklılık özellikleri ile tanınan dünyaca ünlü
3000 Serisi™ tam otomatik şanzımanını en zorlu koşullarda üstün araç performansı ve
olağanüstü hızlanma için kesintisiz vites geçişi sunmak üzere özel olarak tasarlamıştır. IDEF’te
Allison ürünü transmisyonlarla donatılmış araçlarını sergileyen Otokar, BMC ve Nurol Makina
gibi lider Türk araç üreticileri için Kesintisiz Güç Teknolojisi™, Allison tam otomatik
şanzımanlarını tercih edilen bir çözüm haline getiriyor.

Motor kapasiteleri 336kW’a (450bg) kadar olan orta segment tekerlekli araçlar için
tasarlanan Allison 3000 serisi, farklı zorlu koşullarda güvenilir operasyonlar sunmak üzere
üretiliyor. Yakın ve geniş dişli oranı, patentli tork konvertörü ve vites geçişi stratejilerini
geliştiren 5. Nesil gelişmiş elektronik kontrollere sahip Allison transmisyonlar, en zorlu arazi
şartlarında benzersiz bir araç kontrolü ve manevra kabiliyeti sunuyor.

Allison 3000 serisi motor tahrikli PTO ile daha iyi araç freni sunan ve fren aşınmasının
azalmasını sağlayan opsiyonel entegre retarder özelliklerine sahip. Kullanılan helisel dişli
dizaynı da gürültü oranını düşürüyor.

Allison Transmission Orta Doğu ve Türkiye Bölge Müdürü Taner GİDER Fuar öncesi yaptığı
açıklamada; “Allison askeri destek sunan geniş bir tam otomatik şanzıman yelpazesine ve
dünya çapındaki askeri müşterilerine gelişmiş şanzıman teknolojisi sağlayan 60 yılı aşkın gurur
dolu bir tarihe sahip. IDEF Fuarı, Savunma Sanayinin lider OEM’leri ve ulusal savunma
delegeleri ile bir araya gelmemizi ve Allison şanzımanların zorlu koşullarda nasıl talep edilen
şanzıman çözümlerini sunduğunu aktarmamızı sağlıyor” dedi.

Allison Transmission, orta ve ağır ticari araçlar için dünyanın en büyük tam otomatik
transmisyon üreticisi ve şehir içi otobüsleri için hibrid tahrik sistemlerinde lider bir şirkettir.
Allison transmisyonları, atık, inşaat, itfaiye ve acil durum, dağıtım, otobüs, karavan, savunma

ve enerji gibi farklı alanlardaki uygulamalarda kullanılmaktadır. 1915’te kurulan Allison’ın
Genel Müdürlüğü Indianapolis, Indiana, ABD’ndedir ve yaklaşık 2.700 çalışanı bulunmaktadır.
80 ülkede faaliyet gösteren Allison Transmission’ın; Çin, Hollanda ve Brezilya’da merkez ofisleri
ve Hindistan, Macaristan ve Amerika’da üretim tesisleri yer almaktadır. Allison dünya çapında
1.400 bağımsız distribütör ve bayi lokasyonuna sahiptir.

Allison, IDEF ‘15’te Askeri Araçlar için Tam Otomatik Transmisyon
Çözümlerini Sergiliyor
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Otokar ARMA 8x8 CBRN Reconnaissance

Vehicle

The rise in Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) threats around the world has
engendered the need for armoured CBRN Reconnaissance Vehicles with high level of
protection (including mine protection) and the ability for fast deployment to operation fields.

THE multi-wheeled armoured CBRN vehicle
platforms developed for that purpose have been
included in the inventories of numerous armies.
Measures against such threats are being taken in
our country, much like in other countries across
the world. 

These developments led OTOKAR to meet the
needs of both Turkey and friendly countries, and
providing significant contribution to the works
carried out in the country. 

The work conducted by OTOKAR in line with
the requirements of the Turkish Armed Forces, as
well as the armies of friendly countries resulted in
accumulating significant know-how about CBRN
sub-systems and vehicle integration. The design
and integration of the first CBRN Reconnaissance
Vehicle was completed in 2008, and the first
vehicle started operating in the Slovenian army in
2009. Cobra vehicles with various configurations
that were successfully used by more than 15
clients also displayed mission-appropriate
performance with the CBRN reconnaissance type
4x4, and successfully utilized in two separate
NATO exercises. 

The COBRA CBRN vehicle also became an
important milestone in Otokar’s experience and
know-how in CBRN reconnaissance vehicles. 

In addition to these activities, OTOKAR went
on to design and develop the CBRN
Reconnaissance Vehicle on the baseline “ARMA”
vehicle that offers larger interior space and high
level of protection (including mine protection) for
similar CBRN missions, and completed the
production of the prototype. The vehicle is
currently offered to potential clients for trials and
demos. 

Even though the ARMA 8x8 CBRN

Reconnaissance Vehicle in its present form has
been designed to deliver the mission concept of
a specific user, it is a platform that features an
easily integrated architecture that allows different
mission equipment to be fitted, and several
solutions to be implemented with its adaptable
structure. 

ARMA 8x8 CBRN Reconnaissance Vehicle
contains the subsystems necessary to carry out
various operational functions like assessing an
area for CBRN attacks and risks, gathering
intelligence on a specific area or route, and
conducting detailed analyses on contaminated
and potentially dangerous zones. 

As part of its reconnaissance missions, the
vehicle allows the crew to conduct a number of
functions including detection and analysis of
chemical contamination in the air and the
ground, detection and analysis of biological
contamination, detection and issuance of
warnings for nuclear and radiological
contamination, and
meteorological measurements
without being affected by CBRN
threats.

Moreover, the ARMA 8x8
CBRN Reconnaissance Vehicle
delivers CBRN Situational
Awareness to the command
level by allowing decision
support functions like tracking
the positions of vehicles and
friendly units, collecting
contaminated air, soil and water
samples for deeper analysis, real
time monitoring of detectors and
alarm status, digital mapping of

CBRN threats and contaminated zones, preparing
ATP-45 compatible CBRN reports to be shared via
the communication network, forecasting
dangerous zones, and dispersion modelling.

The following CBRN reconnaissance
equipment have been integrated to the ARMA
8x8 CBRN Reconnaissance Vehicle to meet
different operational requirements and for
necessary functions. 
l Remote Detection Device for Chemical

Threats 
l Interior and Exterior Chemical Threat

Detection Device
l Hand-held Chemical Threat Detection

Device
l Mobile Mass-spectrometry and Gas-

chromatography Analysis Device
l Biological Threat Detection Device
l Radiological Measuring Device
l CBRN Filtration Unit
l Solid, Liquid and Gas Sampler Kit and

Transportation Device 
l Meteorological Weather Station 
l Contaminated Zone Marking System

In addition to their ability to detect clouds
containing chemical warfare from miles away,
and performing real-time detection of hazardous
materials in and out of the vehicle and warn the
crew audio-visually, chemical threat detection
systems can also ensure that air filtration systems
are automatically activated, and that the solid,
liquid and gas samples collected from the
contaminated area are analysed in depth and
hazardous agents identified. 

During a reconnaissance mission, biological
threat detection systems detect the biological
warfare that exist in aerosol form in the
environment, and warn the crew audio-visually.
The samples collected from the contaminated
area are analysed and biological warfare
identified.
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Similarly, nuclear threat detection systems
can assess the radiological dose in the
environment, issue audio-visual warnings, and
display the dose of radiation exposure on the
crew and relevant information. 

The crew can monitor the instant
meteorological measurements of weather
temperature, humidity, barometric pressure, wind
speed and direction using detectors, and use
these factors in analysis/reporting applications. 

The ARMA 8x8 CBRN Reconnaissance Vehicle
performs the marking in the nuclear, biological
and chemical contamination areas without the
crew having to leave the vehicle, thus ensuring
that the crew is not exposed to any threats, and
can still collect the solid, liquid and gas samples

while inside the vehicle. 
ARMA 8x8 CBRN Reconnaissance Vehicle can

accommodate a crew of 6 including a Driver,
Commander, Sniper, and 3 Reconnaissance
Experts, which make up a CBRN reconnaissance
squad. 

The vehicle is in a position and structure to
withstand the possible threats it may be exposed
to thanks to the integrated remote control
weapon system, and to protect the crew inside
with superior ballistic protection capabilities. Day
and night periscopes, day/night vision systems,
and rear view cameras, all of which allow
surround views enhance the level of control that
the vehicle has over the surveillance area. 

ARMA is a modern vehicle that utilises state of

the art technologies. The engine compartment is in
the front right, creating the spacious interiors
needed in CBRN Reconnaissance vehicles, and
ensuring visual contact between the
reconnaissance commander and reconnaissance
crew.

The availability of different hatches for the
driver, sniper and the crew provides easy access
as well as a safety precaution. In terms of width,
length and height, the vehicle is more compact
that its counterparts, allowing it to be carried by
C-130 aircraft without the need for any
preliminary work, while also meeting the railway
clearance. 

The vehicle features a new generation and
high capacity engine and powertrain that allows
low fuel consumption and thereby longer range
ability. 

ARMA 8x8 CBRN Reconnaissance vehicle
uses CBRN software that enables integration of
CBRN reconnaissance equipment, and supports
operational applications. With this software, CBRN
reconnaissance equipment can be checked and
their status monitored, data received from the
detectors can be relayed to the user via audio-
visual warnings, contaminated areas can be
digitally mapped as dangerous zones and CBRN
threats can be assessed, NATO-compatible CBRN
reports can be transmitted to the command
control centre via the communication network,
the hazardous materials that result from chemical
and biological attacks, and nuclear fallout
dispersion can be modelled, and the possible
dangerous zones can be analysed ID



AN AGREEMENT of cooperation was previously

signed between Undersecretariat for Defense Industries

(SSM), Turkish Aerospace Industries (TAI) and

universities including Middle East Technical University

(METU) and Gazi University within the scope of

Researcher Training Program for the Defense Industry

(SAYP). Along the context of these agreements, a contract

signing ceremony was held at the 12th International

Defense Industry Fair" (IDEF 2015) on Tuesday May 5,

2015 for five new advanced research projects that are

planned to start.

The terms of the agreements include:

l Improving the quality of implementation of the

aerospace products by augmented reality technology

l Development and analysis of the performance of heat

pipe with specifications of axial corrugated and fixed

conductivity to be used in the space.

l Effect of errors on mechanical properties and inter

laminar performance of composite materials

l Artificial muscles (dielectric elastomer) actuators

modeling and application

l Determining the design criteria and progressive

failure analysis of composite structures for repair

regions.

These new advanced research projects will not only

improve and provide skilled human resource, but it also

aims at providing the required scientific data,

development of the technology and advancing the

industrial applicability levels of these advanced

technology topics.

TAI, SSM to Continue Advanced Research Projects
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A MEMORANDUM of Understanding has been

signed between Turkish Aerospace Industries (TAI) and

WCBKT SA of Poland on May 6, 2015 during IDEF ‘15

Defence Industry Fair relating to the ‘KRUK Attack

Helicopter Acquisition Programme’ for the Polish Armed

Forces.

The KRUK Programme will fulfil the modern attack

helicopter requirements of the Polish Armed Forces and

some 32 attack helicopters are expected to be introduced

in the near future. TAI is participating in the KRUK

Programme with ‘T129 ATAK Multirole Combat

TAI and WCBKT Sign MoU for the KRUK Programme

A MEMORANDUM of Understanding was signed

between TAI (Turkish Aerospace Industries) and MESKO S.A.

of Poland on May 5, 2015 during IDEF 2015 Defence

Industry Fair, regarding the “KRUK Attack Helicopter

Acquisition Program” for the Polish Armed Forces.

The KRUK Program will fulfil the modern attack

helicopter requirements of the Polish Armed Forces with 32

helicopters likely to be procured.

TAI, MESKO Sign MoU to Advance KRUK Attack Helicopter Acquisition
Program 
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FNSS and TenCate have signed a Memorandum of Understanding (MoU) for a
cooperation project to explore the integration of TenCate ABDS™ active blast countermeasure
system on selected FNSS armored vehicles.

ABDS™ is a cost effective, space efficient, bolt-on, lightweight system that can
significantly improve occupant survivability by protecting combat and tactical ground vehicle
crews from the destructive effects of insurgent mines, roadside bombs and improvised explosive
devices (IED's).

FNSS has an extensive product line consisting of a universal family of tracked and wheeled
armored combat vehicles and combat utility vehicles. It already supplies the armed forces of
Turkey and many allied
nations.

A prototype mock-up
of the ABDS™ active blast
countermeasure system has
been integrated into a FNSS
Pars 6x6 armored wheeled
vehicle being displayed at
IDEF2015. Next planned
steps will include
integration concept studies,
verification tests and
prototype development. 

The TenCate ABDS™
active blast countermeasure
system can save lives and
significantly reduce mission
compromising injury by
minimizing the transfer of
mine blast energy witnessed
by the mounted crew. The
system efficiently manages

the launch acceleration of the vehicle, its flight and the ensuing fall back to earth. 

TenCate Advanced Armor is a leading global supplier of a wide range of armor
composite materials for ballistic protection. TenCate Advanced Armor develops and produces
a portfolio of composite and ceramic materials and designs active armor solutions for the
protection of police, army, air force, navy and civilian service personnel, vehicles and
vessels. TenCate Advanced Armor has facilities in Europe, Asia and North America.

FNSS Savunma Sistemleri is a leading designer and manufacturer of tracked
and wheeled armored
combat vehicles and
weapon systems for the
Turkish Armed Forces
and Allied Armed Forces.
FNSS designs, develops,
produces and supports
tailored, reliable and
affordable land combat
system solutions for
domestic and
International customers.
FNSS’s vision is to be the
number one supplier of
land combat systems
solutions for the Turkish
Armed Forces and
preferred local supplier
for other armed forces in
the world.

TenCate and FNSS Sign  MoU at IDEF ’15

SAMEL-90 PLC is a Bulgaria-based company with
experience in design, manufacturing and trade of defence and
civil products, namely: Radiojamming systems, Field
telephone sets, VHF radios, Command & staff vehicles, Mobile
communication shelters, Integrated digital field
communication systems and Launchers for anti-aircraft
missile complexes.

At IDEF 2015, SAMEL-90 PLC will present some of its
most popular defence products. Such as: 
l Samel-90 Wide Range of Radio-jammers (Manpack,

Portable and Stationary).
There are different types of manpack, portable and

stationary jammers for protection against remote controlled
Improvised Explosive Devices (IED). They can protect single or
group of moving objects, groups of people, cars and/or other
small area targets.
l Samel-90 Vehicle Mounted Radio-jammer - designed to

protect against radio frequency controlled improvised
explosive devices or other such devices.
The jammer consists of a number of different

transmitting modules that operate independently. Each
module jams a specific frequency band, and combining
modules allow a range of frequency bands to be jammed.
l Samel-90 Artillery Radio-jammer - designed to create

barrage jamming in the enemy tactical control units
operating in the HF and VHF 1,5 - 120 MHz frequency
bands. Artillery bearers of the 122 mm, 130 mm, 152
mm or 155 mm caliber rounds are used for delivering
the jammer into the area to be jammed. The
radiojammer provides reliable suppression of all types of
radio communication operating on fixed frequencies, as
well as in hopping mode. 

Samel-90 PLC Showcases Innovative Products At IDEF 2015 
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T-122 MBRL System in Indirect Firing,

in All Weather Conditions

The T-122 MBRL is a 122 mm weapon system used in artillery units which fulfills its fire
support mission for maneuver forces by indirect firing against area targets from 3 km to 40+
km in depth, during day and night and in all weather conditions.

THE T-122 is able to provide continuous

fire due to its on-board crane and 2 x 20 tube

modular pod system which reduces the

reloading time to a minimum so it can provide

continuous fire support. The T-122 is able to

use classical 20 tube steel pods or 20 tube

sealed and thermally insulated composite pods

which provide maximum protection against

adverse weather and environmental conditions.

It has autonomously operation capability

with its on-board crane, personnel carrying

cabin, fire control system and navigation/laying

system. 

According to the logistic infrastructure and

the requirements of the user, various versions

may be designed which are equipped with

subsystems in different makes and models,

such as communication systems, power

supplies, navigation systems etc. including the

vehicle.

It is a deterrent force due to its long and

mass fire capability hence it is ready for vital

tasks in a very wide array of missions from

peace operations to attack with fire besides

standart tactical missions for support to a

maneuver force.

The T-122/300 is a launching system can

deliver effective fires on critical targets from 3

km to 100+ km in depth with a superior fire

power provided by firing 40 rounds of 122 mm

rockets or 4 rounds of 300 mm rockets within

very short period. The system recognizes

loaded rocket type with checking inventory. It

uses sealed and thermally insolated composite

pods for 122 mm and 300 mm rockets so

minimum reloading time and maximum

protection against adverse environmental

conditions for munition is achieved. In addition

to the 122 mm and 300 mm rockets due to its

moduler structure, T-122/300 MBRL will be

able to fire new rockets and missiles of the

future.

The T-122/300 launcher platform is a 6 x 6

or 8x8 tactical vehicle chosen according to

customer’s logistics structure and demand. It is

equipped with necessary mechanical, electrical

and electronic sub-systems to perform various

steps required (mission planning, deployment,

ballistic calculation, laying etc.) in order to

conduct a firing mission either under command

of upper command post or individually.

The T-122/300 has a two man crew,

consisting of a commander and a driver only

due to the fully automatic weapon control,

navigation and laying systems ID

T-122 MBRL Technical Specifications

Diameter : 122 mm

Number of tubes : 2x20 Steel Tube Pods or 2x20 Sealed and Thermally Insulated Composite Pods

Min. Salvo Interval : 0.5 sec

Vehicle : 6x6 or 8x8 Tactical Wheeled Truck

Cradle Laying : Automatic by Fire Control System, Manual Backup

Stabilization : 4 Hydraulic Jacks

Navigation System : INS/GPS 
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STM: Pioneering Nationalization in Critical

Projects

Established in 1991 by the decree of Defense Industry Executive Committee (DIEC), Savunma
Teknolojileri ve Mühendislik (STM) has been providing engineering, technology and
consultancy solutions at international standards since its establishment. 

STM participates in original development
projects for military and civil systems that
involve advance technology applications, with
its vision of “becoming a reputable institution
that is competitive at international level”. While
carrying out certification and quality operations,
STM also provides engineering, consultancy,
acquisition, supervision, maintenance/repair
and management services in the fields of
project management, information and
communication, system integration and logistic
support. 

Leading Role in the Most Critical
Projects
In the important process that started with

the MİLGEM (National Vessel) Project, STM
played an active role in the development
process, from design to production, and
introduced to the country the critical
infrastructure that will enable accomplishment
of such similar projects in Turkey in the future. 

Fulfilling its mission of “providing project
management, system and software
engineering, technical and logistics support
services in areas requiring advanced technology
and bringing critical technologies to our
country”, STM became an experienced service
organization and an engineering and
consultancy institution with more than 450
employees, 95% of them being engineers and
experts. 

Systems at various platforms, which are

important for the future of the country, have
been developed by STM by prioritizing
nationalization in the most critical processes. 

National Targets at Global Scale
Enhancing and sustaining the quality and

the extent of services provided in areas much
needed by Turkey and establishing,
institutionalizing and further improving the
information and technology infrastructure in
critical fields with local workforce and know-
how are among the primary strategic objectives
of the company. 

By extending the above-mentioned
strategic objectives to a global scale, the
company attaches great importance to
achieving the export of products and services
that will be competitive in international markets
in various fields of advance technologies.

Civil and military solutions in
tandem 
In 2014, as part of research and

development activities within STM, Electronic
Flight Bag, AEROSUITE, Accurate Positioning
System (HKBS) and Decision Support System for
Ships R&D Projects were carried out. 

Among these projects, Accurate Positioning
System (HKBS), Electronic Flight Bag and
AEROSUITE R&D Projects have also been
supported by the Scientific and Technological
Research Council of Turkey (TüBiTAK).

Critical solutions in various fields from
design to consultancy include Consultancy
Services, Certification Services, Engineering and
Design, Naval Projects, Technology
Development, Acquisition and Logistics Services
and Export Services.

Consultancy Services
Within the scope of consultancy services,

the following services are provided in Turkey
and abroad, in projects that involve advance
technologies in fields of defense industry,
energy, transportation and health – Project
Technical Consultancy and System Engineering
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Services, Quality Assurance Services, Feasibility
Services, Needs Assessments, Technology Road
Maps, R&D and Technology Management
Services, Improvement of international
competitiveness and nationalization activities,
Industry Coordination, Clustering and Center of
Excellence Services and Information
Technologies Services.

Certification Services
Quality Consultancy Services for

Airworthiness Certification are provided for
aircraft manufacturers and military and civil
aviation authorities in fields of military and civil
aviation by well-trained and qualified expert
personnel, in line with international standards. 

With the Certification experience acquired
in aviation, we continue our operations to
become a Qualified Entity to conduct audits in
all domains of transportation and energy
sectors, namely the rail systems.

Services provided in this field include
conducting airworthiness certification audits
and related activities on behalf of the Authority
in aviation projects, provision for airworthiness
trainings and technical consultancy services,
establishment and maintenance of a safety
function and airworthiness certification
infrastructure required for ensuring airworthiness
in aviation projects and provision of
independent airworthiness assessments and
consultancy services.

Engineering and Design
Engineering and Design activities focus

mainly on fields such as air platforms, rail
systems, automotive and energy. 

In line with these objectives, we continue
our operations to become a company with
Design Organization Approval. Within the
framework of engineering activities, we can
count various designs such as Structural / Shell
Designs, Propulsion / Energy Systems, Avionic
Architecture, Electricity / Lightning Systems,
Hydromechanics / Mechanical Systems, Air
Conditioning Systems, Cabin and Wagon
Designs, Cabin and Wagon Interior Designs, etc.
and the relevant analyses to support these,

such as Statics and Dynamics, Passenger
Comfort Analysis, Collision, Safety, Temperature,
Electrical Load, etc.. 

Naval Projects
Turnkey engineering services are

provided for Shipbuilding and Modernization
and Maintenance/Repair activities that are
offered for Surface Ships and Submarine
Ships as well as Military Facilities/Naval
Shipyards under National and International
Naval Projects.

In the process that started with MİLGEM
(National Vessel) Project, STM continued to
structure itself especially as an interface
between the national industry and the entities
in need, and composed a team of expert and
key staff who can lead the national industry
and play an efficient role in the industrialization
of military shipbuilding, including submarines. 

Services provided in this field include
Repair/Modernization, Design and Construction
Activities for Naval Platforms, Infrastructure
Activities for Military Facilities/Naval Shipyards,
Consultancy and Coordination Services for
Domestic Production of Platform Sub-systems of
Naval Platforms, Engineering and system
integration capability in submarine construction

and Engineering, Integration and
Industrialization for Main Propulsion Systems of
Naval Platforms.

Technology Development
STM provides solutions, services and

products in projects involving advance
technologies as well as software engineering,
system engineering, modernization, test and
training infrastructure installation activities under
the below-mentioned topics. 

Operations within the framework of Cloud
Computing and Big Data Systems include
development of Big Data Processing Platforms,
becoming a Solution Producer and Service
Provider in Data Science, becoming a Service
Provider with High Added Value and well-
trained, well-informed and experienced
workforce In Big Data and Data Science and

carrying out Academic Work on Big Data and
Data Science.

Within the framework of Cyber Security
Systems, STM's goals include becoming a
globally known Cyber Center of Excellence,
becoming a Solution Producer in Integrated
Cyber Security and Defense as well as a reliable
partner in R&D and Product Development in
Cyber Security. And becoming Service Provider
with High Added Value and well-trained, well-
informed and experienced workforce and
catering to the need of the country for well-
trained cyber workforce with clearance, through
consultancy and operational services are its top
priorities. 

Within the framework of Command Control
Information Systems, STM plans development
of Strategic, Operational and Tactical Level
Command Control Information Systems, Air and
Missile Defense Planning Systems, integration of
Big Data and Data Science Operations with
Decision Support Systems, generation of
Network Enabled Capability Solutions, providing
Future Mission Network Information Integration
Solutions, providing Message Formatting
Solutions, development of Air Defense and Early
Warning Systems and development of Fire
Support Systems
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Within the framework of Digital Map and
Mission Planning Systems, it provides
development of Mission Planning Software,
Digital Map Systems and Terrain Aided
Navigation Systems. 

And the Civil Aviation Applications include
development of Operational Process
Management Information Systems, Electronic
Flight Bag (Aerotab) Product, “Flight Chart”
Drafting Applications, Cabin Interior Information
Management Applications and Operational
Situational Awareness Applications. 

Within the framework of Training and Test
Facility Configurations, design and analysis of
Wind Tunnels and Wave Pools.

Acquisition and Logistics
Services
At all levels of the life cycle, from

acquisition to logistics, STM provides
consultancy and support services that are much
needed in the defense industry, and
accordingly, we are currently establishing an
efficient infrastructure for expertise within the
country.  

In its capacity as an independent
consultant, STM continues to work on the
identification of different types of expertise

required at national level for planning and
supporting the logistics phase of defense
procurements with a view to creating an
effective infrastructure in this domain; as well
as the planning of technology transfers and the
development of required models.

Services provided in this field include

Acquisition Process Management, Logistics Life
Cycle Planning and Management, Performance-
Based Logistics Applications, Public Private
Partnerships in Defense Industry, Defense Sector
Test Center Maintenance and Management and
Critical Infrastructures Operational Planning and
Management

Export Management Services
STM aims at managing the export of

Turkish Defense Industry products from a single
center, and accordingly, we carry out our
operations by establishing an organization
specialized in countries identified as potential
markets.

Services provided in this field are marketing
and promotion of Existing Turkish Defense
Industry Products, establishment of Defense

Industry Cooperation Offices in potential
markets, examination of potential markets and
their procurement systems, evaluation of
procurement alternatives and creation of export
opportunities and provision of export/marketing
support to companies having exportable
defense industry products  ID

1964’te İzmir’de kurulan ve tasarım, ArGe,
mühendislik, üretim, satış ve satış sonrası hizmetleri
kendi bünyesinde barındıran BMC, 1972’de başladığı
Savunma Sanayine yönelik çalışmalarının son ürünlerini
IDEF ‘15’te sergiliyor.

BMC’nin Salon 7 Stand 703A’da sergilediği ürünleri 
şunlar:
• VURAN (Çok Amaçlı Zırhlı Araç)
• TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı)
• KİRPİ MKKA (6x6) Otomatik Silah Kuleli Mayına

Karşı
Korumalı Araç

• Zırhlı Midibüs
• 6x6 Taktik Tekerlekli Çekici Araç
BMC; yıllık 22.000 araç ve motor üretim kapasitesi,

tamamı konusunun uzmanı yaklaşık 1.000 çalışanı, yenilenen kimliği, güçlenen yapısı ve yepyeni vizyonu ile, Türk Silahlı
Kuvvetleri ve diğer ülke ordularının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

BMC IDEF’te İlgi Çekiyor
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SINCE taking over TAPASAN INC. in 2012,
Roketsan continues investing on the high-tech equipment
and building of a new fuze facilities which will provide a
modern infrastructure, with the goal of finishing at the
end of 2015.

By improving the design, development, production
and test infrastructure for ammunition, rocket and missile
fuzes required for all land, naval and air defense systems
comprising mechanical, electromechanical and electronic
technologies, Roketsan has come very close to achieving
the goal of being a Center of Excellence for Fuzes
incorporating the design, production and testing
infrastructure of high-tech fuzes intended for all
domestic/overseas needs, and continues her commitment
towards achieving it.

Roketsan has already completed design,
development and qualification phases and started the
serial production phase of the 20 mm artillery
ammunition fuzes used in a various air platforms
including ATAK Helicopter, the fuzes of 107 mm, 122
mm and 300 mm Rocket Systems, the fuzes of DSH
Rocket and CİRİT Missile, and significant amounts of
deliveries has already been completed.

In line with the objective of automation in the fuze
production, a significant progress has been achieved in
the studies initiated firstly with 20mm artillery
ammunition fuzes, in 2015, conducting production and
delivery by using mentioned automation system is
intended.

Fuze development studies for 300 mm Missile
System and, Medium and Long Range Anti-tank Missile
Systems (OMTAS/UMTAS) have been finished, and for
both missile fuzes, qualification stage has already
started.

Using the acquired knowledge and infrastructure for
Rocket / Missile Systems’ fuzes, it is aimed to meet
classical ammunition fuze requirements with the

solutions achieved by new and modern technologies, and to
obtain a portfolio of cost-effective and competitive products.

In this context,the foremost 155 mm, 76/62 mm and
5/54 inch ammunition fuzes, a certain maturity level at the
knowledge and technological readiness about the multi-
purpose fuzes for different-caliber land and naval artillery
ammunition has been reached.

Additionally, Roketsan has focused on the "3rd
Generation Smart Fuze Development" process as well, and
has carried her studies on the solutions resulting in an
increase in the accuracy of ammunition on the target by only
replacing the fuze, and using the existing artillery system and

ammunition as they are.
Moreover, Roketsan has already achieved the

development of inductive setting technology for
ammunition fuzes and has been carrying the
development studies of the multi-setting technology used
in rocket / missile systems on.

Roketsan as being Center of Excellence for Fuzes
incorporating high technology, high accuracy and
production flexibility for different calibers, develops
multi-option, high-capability and smart, new generation,
fuze systems and offer those to the usage of defense
industry.

New Generation Fuze Systems

THE Laser Guidance Kit (LGK), a low cost laser guidance
kit applicable to current conventional unguided free fall
bombs (Mk-82, Mk-84), is currently being certified to the F-
16 and F-4E/2020 combat aircraft in Turkish Air Force
inventory.

This guidance package consists of a seeker attached to
the nose of the weapon, a computer control group, guidance
canards attached to the front of the warhead to provide
steering commands, and a folding wing kit attached to the
rear to provide stability and greater range. Since there is no
electrical interface between this weapon and aircraft,
integration effort is minimum for any aircraft. 

The LGK weapon homes on reflected laser beam energy
directed on the target. The target illumination can be done by
the launching aircraft, by a third aircraft or by ground-based
troops operating a laser designator. Once released from the
delivery aircraft, the thermal battery for the Guidance

Computer Group fires to
supply power and the wings
are released. After release,
the weapon is guided
toward the designated
impact point by using the
control canards and the
seeker.

The LGK weapon is
effective for stationary and
moving targets from the
range of 8 nautical miles.
Laser designators and seekers use a pulse coding system to
ensure that a specific seeker and designator combination
work in harmony. By setting the same code in both the
designator and the seeker, the seeker will track only the
target designated by the designator.

LGK weapon is effective specifically for the fast dive
attacks from medium altitude. This attack increases the
weapon flight maneuvering ability and also reduces target
acquisition problems. 

LGK is being developed by Aselsan and manufactured on
the contract awarded by Turkish MoND in 2013.

LGKs for Turkish F-16 and F-4E/2020

Combat Aircraft
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Aselsan Kamu Güvenliği Haberleşmesinde

4900 ATLAS Telsiz Ailesi ile Göreve Hazır

ASELSAN’ın 4900 ATLAS Telsiz Ailesi, sunduğu geniş kullanım senaryosu ve özellikleri ile kamu güvenliğinden

sorumlu ekipler arasında hızlı koordinasyon sağlayan, yüksek teknoloji içeren bir ürün ailesidir.

ASELSAN 4900 ATLAS Telsiz Ailesi
kullanıcıya pek çok kolaylık sunmaktadır.
Donanım ve yazılım değişikliği gerekmeksizin
aynı cihazın hem VHF, hem de UHF bandında
kullanılabilmesi, dahili GPS sayesinde telsizin
konum bilgisinin harita üzerinde
görüntülenebilmesi ve bu konumun telsizi
sorgulayan birime gönderilmesi ile ekipler
arasında koordinasyon sağlanması, acil
durumun oluştuğu yerin kapsama alanı dışında
kalması durumunda görevli ekipler arasında
haberleşmenin devam etmesini sağlayan
sistem dışı sayısal ve analog kanallarda çalışma
desteği bu kolaylıklardan birkaçıdır. Ayrıca bu
Ürün Ailesi modern bir tasarıma sahiptir. Bu
Ailenin bir üyesi olan 4900 ATLAS El Telsizi,
geniş ekranı sayesinde birçok uygulamanın
rahat ve hızlı kullanımına olanak sağlar.
Dünyanın ilk entegre harita uygulamasına sahip
olan 4900 ATLAS El Telsizi, bu özellikleri
sayesinde profesyonel haberleşme sistemlerine
inovatif bir bakış açısı kazandırmış ve birçok

ödüle layık görülmüştür. Araç Telsizi
konfigürasyonunda yer alan ve telsiz gövdesine
bağlanarak kullanılan El Tipi Kontrol Başlığı ise
mikrofonu, tuş takımı ve ekranı ile el telsizi
rahatlığında kullanım sağlar.

4900 ATLAS Araç Telsizi’ne yine Aselsan’ın
üretmiş olduğu Tablet Kontrol Başlığı’nın
bağlanması ile veri haberleşmesi PC bağlantısı
sağlanmadan gerçekleştirilerek kullanıcılara
büyük bir avantaj sağlanır. Kullanıcılar temel ses
servisleri ile ilgili menülere, konum ve veri
uygulamalarına Tablet Kontrol Başlığı’nın
dokunmatik, renkli ve geniş ekranından erişir.
Tablet Kontrol Başlığı üzerinde de tıpkı 4900
ATLAS El Telsizi’nde olduğu gibi Aselsan
tarafından geliştirilmiş olan özgün harita
uygulaması bulunur. Harita uygulamasında
vektör ve raster haritalar görüntülenebilir, anlık
hız ve yön bilgileri izlenebilir, yol tarifi alınabilir,
izlemeye yetkili olunan diğer GPS’li telsizler
sistem kanallarında ve sistem dışı kanallarda
anlık olarak harita üzerinde takip edilebilir.
Ayrıca mesajlaşma uygulaması ile kripto ile
güvenliği sağlanmış kapalı bir ağ üzerinde rapor,
tutanak, fotoğraf gibi kullanıcı dosyaları alınıp
gönderilebilmektedir. Mesajlaşma
uygulamasında kullanıcıya özel isteğe uygun
formatlarda mesaj hazırlanması mümkündür.
Tablet Kontrol Başlığı Android İşletim Sistemi ile

çalışır. Aselsan’ın geliştirmiş olduğu ve kullanıcı
talepleri doğrultusunda geliştirebileceği yeni
uygulamalar, kullanıcının oluşturacağı ya da
Android mağazalarındaki uygulamalar da Tablet
Kontrol Başlığı’na yüklenebilir. Kullanım
senaryosuna göre birçok farklı uygulama ile
kullanım zenginleştirilebilir.

4900 ATLAS Telsiz Ailesi ile sayısal
kanallarda sayısal temiz, yazılımsal kriptolu,
donanımsal kriptolu alma-gönderme yapılabilir.
Ayrıca APCO Konvansiyonel, APCO Trunk ve
Aselsan’ın geliştirdiği SK2 Sayısal Haberleşme
Sistemlerinde mod seçimi ile çalışabilir.

4900 ATLAS Telsiz Ailesi’ndeki ürünler;
yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, yağmur, toz gibi
zorlu çevresel koşullara dayanıklı yapıları ile acil
durumlarda çalışmasını kesintisiz olarak
sürdürürler.

Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne,
Jandarma Genel Komutanlığı’na ve bazı
büyükşehir belediyelerine, KKTC’de ise KKTC
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na satışı
gerçekleşmiş olan 4900 ATLAS Telsiz Ailesi
ürünleri diğer ülkelerde de ilgiyle
karşılanmaktadır. Aselsan pek çok ülkenin kamu
güvenliği birimleri ile görüşmelerine devam
etmektedir  ID

ASELSAN's ZARGANA Submarine Torpedo
Countermeasure System ensures submarine survivability
against torpedo attacks by autonomous operation and quick
reaction capabilities.

ZARGANA System basically collects platform and threat
related data from submarine systems and performs detection,
classification and localization to provide torpedo counter
measure tactics with highest escape probability. 

Tactics include evasive maneuvering advices for

submarine, deployment pattern and timing for acoustic
jammers/decoys launching. The system is designed to work
integrated with submarine systems collecting real time data
as well as operator provided data.

As one of the most critical element of ZARGANA System,
acoustic jammers and acoustic decoys comprise various types
of Jammers and Decoys for any kind of platform, effective
defense capability against acoustic homing torpedoes for both
surface ships and submarines, customizable and ‘state-of-

the-art’ design, high fidelity on target emulation and long
operating time capabilities.

Acoustic jammer is a broadband high power acoustic
noise generator that covers all operating frequency bands of
both classical and modern acoustic homing torpedoes
operating in passive, active or combined homing modes.
Acoustic Decoys are aimed to deceive incoming torpedo by
emulating dynamic and acoustic behaviors of the submarine.

And it, which can be integrated to various kinds of
submarines thanks to its flexible design adaptable to various
requirements and modular structure, is expected to gain an
important position in the international markets in near
feature with its superior technology.

ZARGANA has already been inducted by the Turkish
Navy where it continues to prove its capabilities. 

ZARGANA Submarine Torpedo Countermeasure System Ready
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targets day and night and in all weather conditions.
The T-300 MBRL Launcher has the necessary equipment

to fulfill fire missions independently whenever needed which
is normally directed by the Command Vehicle and logistically
supported by the Transportation and Loading Vehicle. 

According to the logistic infrastructure and the
requirements of the user, various versions may be designed
which are equipped with subsystems in different makes and
models, such as communication systems, power supplies,
navigation systems etc. including the vehicle.

THE T-300 MBRL equipped with the latest sub-systems
has capability to provide lethal firing on critical targets up to
100+ km in depth. 

It is being used in the Turkish Armed Forces inventory

for many years.
The T-300 MBRL is a 300 mm Multi Barrel Launching

tactical weapon system deployed in artillery units which
fulfills its fire support mission by indirect firing against area

T-300 MBRL for Targets up to 100 km

T-300 MBRL Technical Specifications

Diameter : 300 mm

Number of tubes : 4x300 mm

Min. Salvo Interval : 6 sec

Vehicle : 6x6 or 8x8

Tactical Wheeled Truck

Cradle Laying : By Fire Control System

Manual Backup

Stabilization : 4 Hydraulic jacks

Navigation System : INS/GPS

HİSAR missiles, indigenously developed by

Roketsan in accordance with requirements of Turkish

Armed Forces, have completed critical milestones one by

one. 

Having low and medium altitude versions, HİSAR

missiles are equipped with imaging infrared sensor,

thrust vectoring system, mid-course guidance via data

link and dual pulse motor (which is a first in the world

among low-med alt. GBAD missiles) technologies, both

missiles are compatible with existing and future NATO

systems/standards, providing a great potential of

integrality and inter-operability. 

Both versions of the missiles are highly effective

against fixed and rotary wing aircraft, UAVs, cruise

missiles and air-to-ground missiles, differing in

operational range. While differing in range, size and

weight; employment of identical and highly common

sub-systems enable a common integration interface,

providing a family concept in design and great flexibility

in deployment, integration and logistic support. 

Under development since 2011 with cutting-edge

Turkish and global industry partners led by Roketsan’s

technology and expertise, HISAR missiles are expected to

enter serial production in the near future.

Turkish Ground Based Air Defence (HISAR) Missiles
Continue Firing Tests
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TEI Displays Its Engine Capabilities

at IDEF ‘15

The defence and aviation industry that comes together at IDEF '15, is one of the most
prominent and, directly contributes to the development of countries with its constantly
evolving technologies.

THE defence industry is the starting point
of many technological changes and
developments in the world.

With each passing day, new technologies
are being developed and companies must
have these technologies. With its R&D efforts
and investments, TEI leads the Turkish
Defence and Aviation Industry.

TEI is Turkey’s leading provider of aircraft
engines and is one of the world's leading
engine module and parts manufacturers with
more than 1500 employees. TEI conducts its
R&D efforts at the Turkey Technology Centre
in Eskişehir, which was established in 2007
with the cooperation of GE, and in
engineering offices set up in Ankara and
Istanbul with nearly more than 300 R&D
engineers.

As a result of its planned R&D efforts, TEI
won the first prize in Defence and Aviation
Industry at the Summit of R&D Centers,
organized for the third time by the Ministry of
Science, Industry and Technology in
December 2014, and made a good start in
2015 when it celebrates its 30th anniversary. 

Under TP400 engine project carried out by
the EPI (EuroProp International) engine
consortium, a Risk and Revenue Sharing
Partnership (RRSP) has been established with
the Spanish ITP firm with regard to design,
development engineering and manufacturing

efforts. The work share of TEI in this project
involves the design and production of front
bedframe module, primary exhaust nozzle
and cone module.

Displayed at TEI's stand are the TJ35, TJ90,
TP38 engines developed within the scope of
projects run together with SSM, and the
development efforts for piston engines are
results of R&D efforts conducted by TEI in a
planned manner.

In addition to the Unique helicopter
project of SSM, the following projects --

YAKUT: The Development of Nickel Alloy
Layered Manufacturing Technology and DİLEK:
Development of Superplastic Moulding
Process for Titanium Alloys, İNCİ: Development
of Titanium Casting Technology Employed In
Aviation -- are carried out by TEI.

Keeping with the mission of establishing
a permanent engine industry and in parallel
with its advanced manufacturing technology,
TEI will continue its planned efforts
concerning the goal of developing an
indigenous engine with a unique design ID

MICROFLOWN AVISA is a Dutch company, which
develops highly accurate and reliable gunshot and artillery
localisation systems, based on its worldwide unique and
extremely small Acoustic Particle Velocity Sensor Technology.

The core product is the Acoustic Multi-Mission Sensor
(AMMS), a low SWaP that can be deployed on all sorts of
carrying platforms, such as: Unattended Ground Sensors,
Vehicles, Helicopters and Unmanned Aerial Vehicles.
Installed on any of these platforms, the AMMS provides a

true Multi-Threat localisation capability, enabling the end
user to locate Small Arms Fire (SAF) or Rockets, Artillery and
Mortars (RAM). It provides outstanding results on directional
accuracy of 1.5 degrees. 

Unlike other acoustic systems in the marketplace, the
AMMS technology measures the direction of the hostile
shooter and does not predict it. 

The latest advancements of this game changing
technology will be shown at IDEF 2015. The highlight is the

worldwide first Acoustic UAV payload, which automatically
locates artillery and sniper fire positions.  In cooperation
with WB Electronics, the Polish FlyEye UAV has been
equipped and will be displayed at our booth. Further, the
product family of Acoustic Multi-Mission Sensors (AMMS)
will be showcased with the latest advancements.  A Forward-
Flown AMMS has been developed, next to a Vehicle Based
AMMS (V-AMMS), which has already been fielded with the
Dutch Special Forces. 

Microflown AVISA Introduces Acoustic Multi-Mission Sensor
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South African Defence Company Showcases

40mm Weapon Systems In Turkey

With several new contracts concluded in recent months, Rippel Effect Systems is confident its

innovative handheld 40mm XRGL40® is now the 40mm multi-shot extended range grenade

launcher of choice for infantry and other forces.

SOUTH African defence company Rippel
Effect is showcasing a range of products,
including the XRGL40, at IDEF 2015.

“Having been independently verified to hit
targets consistently and accurately at 800m
range, using 40x51mm medium velocity
ammunition, our XRGL40 also fires standard low
velocity 40x46mm grenades and the latest less-
lethal ammunition from the same weapon
without any reconfiguration,” says Dawid Fourie,
business development executive.

Despite weighing only 5 kg, the recoil of the
extended range 40mm XRGL40 is below 60 Joule
and therefore well within the international TOP-3-
2-504 specification for infantry weapons.

Several major ammunition manufacturers,
including Diehl BGT Defence, Energetics
Technologies of the UK, Rheinmetall-Denel
Munition and state-owned Indumil of Colombia,
have entered into agreements with Rippel Effect
to use its XRGL40 for the development of
medium velocity (MV) rounds.  The latest
manufacturer to do so is Atlantis Corporation from
South Africa with their 40 x 46 Low Velocity

Compatible Ammunition.  
The XRGL40 extended range system has,

since 2012, been put into service with the armed
forces of ten countries around the world, from
South East Asia through the Middle East to Latin
America. 

The company offers its own electronically
programmable multi-velocity GR40® sight that

allows the operator to choose
between different ammunition types
that can be fired with the XRGL40.

“As a logical consequence of
our XRGL40 design, we recently
announced our dedicated less-lethal
launcher Rippel Effect RLL37/38 and
RLL40,” states Dawid Fourie.  “These
are popular calibres in the law
enforcement world, and we have
just successfully proved the system
with a wide range of less-lethal
ammunition from different
manufacturers.”

Rippel Effect Systems has just landed a
further order for its IGS-4S targeting and sighting
system in Colombia to modernise that country’s
EE-9 Cascavel armoured combat vehicles.  The
IGS-4S can be utilised in conjunction with various
vehicle-mounted weapons in calibres ranging
from 7.62mm to 125mm.  The system provides
the operator with a 24x7 below-armour
observation and ranging capability, and can fire
the weapon in all weather conditions, low
visibility and darkness.

For Rippel Effect this latest contract, the fourth
in two years, brings to more than one hundred
the number of IGS-4S systems it is installing.
The IGS-4S is based on technology licensed from
the South African firm Vision 24 Observation
Systems.

“Besides the orders for Colombia, we have
several enquiries from elsewhere, including a
proposal to install the IGS-4S as part of an
upgrade for T-55 battle tanks for a Middle East
client,” Fourie adds  ID

IN cooperation with Gate Elektronik S.A.,
Rheinmetall displays its newly developed Oerlikon Twin
Gun® GDF009 for the first time at IDEF 2015 in
Istanbul. Designed as an upgrade kit for the widely
fielded GDF anti-aircraft gun series, it combines proven
technology with innovation. 

To highlight just a few, the GDF009 features a
modern digital operation console, a laser sight with IR-
camera and is fully battery powered in order to reduce
heat and noise emissions.

As its predecessors, the GDF009 is capable of firing
Rheinmetall’s Ahead air burst ammunition. 

Rheinmetall Presents Its Latest 35 Mm Anti-Aircraft Twin Gun
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Electronic Warfare from SDT

Electronic Warfare (EW) is a very important part of modern combat. Countries can effectively
use electromagnetic spectrum and these technologies will succeed in the battlefield. 

EW does information gathering from enemy
electronic systems by capturing and analyzing
signals from them and preventing the effective
usage of these systems by emitting counter
electromagnetic signals.  

EW Systems are grouped as follows:
l Electronic and Communication Intelligent

(ELINT - COMINT) 
l Electronic Support Measures (ESM)
l Electronic Counter Measures (ECM)
l Electronic Counter Counter Measures

(ECCM)
The basic units that make the systems are

Antennas, Analog and Digital Receivers, Signal
Processing Units, Recorder Units, Operational
Software, Mission Planning and Analyze
Software. Design and development of these
units in the country is very critical for national
security. 

SDT has been developing and producing
Electronic Warfare solutions since its
establishment. In the context of SDT’s activities,
different projects are being carried out while

several different
products are being
delivered both on RF
and IR bands. In
addition to
developing EW
mission systems,
products for testing,
measuring and
evaluating current EW
systems are
presented by SDT as well.  

Examples of SDT’s activities in the EW field
are noted as follows:

‘EW Systems’ -- SDT develops integrated
Electronic Warfare Systems covering different RF
bands for various mission requirements.

‘IR Guided Missile Simulator’ allows
developing/testing/improving of
countermeasure techniques and tactics for IR
guided anti-ship missiles. Systems can also be
used on activities aiming to reduce the IR
signature and Radar Cross Section (RCS) values.
Guided Missile simulations are made by using
IR detectors, special lenses, filters and Mission
Software. By using the Analysis Software,
performances of developed technique and
tactics can be analysed and improved. IR
Guided Missile Simulator is integrated into a
shelter environment.

SDT EW PRODUCTS FAMILY KEEPS
EXPANDING -- In the scope of previously
developed projects, some SDT EW products
have been developed, which are essential for
rapidly meeting similar system requirements: 

‘EW Recorder’ allows real-time and
lossless recording of Mission Data obtained
from different interfaces such as Serial FPDP,
Ethernet and Analog IF. Data is recorded on

Solid State Disks
configured as RAID
arrays with speeds
more than 3 GByte/s.
Compatible with MIL-
STD-461 and MIL-
STD-810 standards is
an option. 

‘Analog Wide
Band Receiver’ is
used for down
converting the RF
signal which is

obtained from antennas to the IF band. The
superhet type receiver is capable of producing
one Wide Band IF, multiple Narrow Band IF
signals and video detector signal outputs at the
same time. Receiver is controlled over its
Ethernet interface.

‘Digital Receiver (Pulse Analyzer)’ is used
for digitizing IF signals and producing Pulse
Descriptor Words (PDW) of these signals. The
system is capable of digitizing one channel
wideband IF signal and three channel

narrowband IF signals at the same time while
producing regarding PDWs. The Pulse Analyzer
works synchronously with the Analog Receiver. 

‘Emitter Detection Software’ is used to
produce an emitter list, which contains
information about detected emitters present on
the environment. Emitter list contains
information about -- Frequency Values,
Frequency Types (Constant, Agile, Hopping),
Pulse Repetition Interval (PRI) Values, PRI Types
(Constant, Jittered, Staggered, Dwell/Switch),
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Signal Amplitude Values, Pulse Width (PW)
Values, First/Last Seen Time Values of Emitters

and Intra-pulse Modulation characteristics. The
system is capable of processing pulses in

dense environments. 

‘Signal Analysis
Software’ is used for
Offline Analysis of the
radar data that has
been recorded during
missions. IF data and
Pulse Descriptor Word
(PDW) analysis can be
carried out using SAY.
In the scope of SAY,
different
representations of the
data (Tabular,
Spectrum, Histogram,

Amplitude/Phase/Frequency vs. Time Graphs)
can be displayed while Sorting and Filtering
operations can be performed as well. 

‘EW Environment Simulator’ allows
production of simulated data which is needed
during development and testing phases of any
kind of EW systems. After defining radar signals
of different types and specifications, relevant
Pulse Descriptor Word’s (PDW) are produced. It
is possible to model atmospheric environment,
reflections and multipath effects. Produced
simulated data is presented in various forms
such as digital, IF and RF. 

Milli Gurur ‘CİRİT’
Roketsan tarafından taarruz helikopterlerinden hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere
karşı kullanılan yüksek hassasiyetli ve maliyet etkin bir çözüm olarak tasarlanan 2.75” Lazer
Güdümlü Füze CİRİT, kalifiye olarak seri üretime geçmiştir ve alanında ilk güdümlü füze olma
ünvanını korumaktadır.

T-129 ATAK Helikopterinin ana
mühimmatından biri olan CİRİT, AT-802 Sınır
Güvenlik Uçağı, AH-1W Cobra Taarruz
Helikopterlerine entegre edilmekte ve
kullanılmaktadır.

Bunların dışında CİRİT, İnsansız Hava Aracı
(İHA), kara aracı, sabit kara platformu, hafif
taarruz uçağı, deniz platformu, vb. gibi farklı
platformlara da entegre edilmektedir. CİRİT,
kendi alanında, seri üretim sözleşmesi altında,
farklı müttefik askeri kuvvetlerinin envanterine
teslim edilen ilk güdümlü füzedir. Kolay
entegrasyon, 8 km uzun menzil, MEMS-AÖB ile
ara safha güdüm, yarı aktif lazer arayıcı başlık ile
terminal güdüm, duyarsız çok maksatlı zırh
delici, antipersonel, yangın çıkarıcı veya yüksek
infilaklı harp başlığı, CİRİT’in öne çıkan
özelliklerindendir. Müşterinin gereksinimlerine
uygun akıllı pod sistemleri tasarlanabilmektedir.

CİRİT’in ilk seri üretim kafilesi 2012’de Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne teslim edilmiştir. CİRİT,
yurt dışı pazarda oldukça büyük ilgi görmüş ve
ilk uluslararası satış sözleşmesi 2012’de Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri ile
gerçekleştirilmiştir. Bu satışın ardından CİRİT,
Körfez bölgesinde diğer ülkelerin de dikkatini
çekti. Halen Bahreyn ile sözleşme çalışmaları
devam etmektedir

Platform üreticisi Airbus Helicopter Firması
ile imzalanan MoU kapsamındaki çalışmalar ve
Alman Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde
bulunan TIGER Taarruz Helikopterinin
ihtiyaçlarına yönelik MBDA Almanya ile
imzalanan iş birliği anlaşması çalışmaları devam
etmektedir.

CİRİT - Sistem Özellikleri

Çap: 2.75" (70mm)

Azami Menzil: 8km

Ağırlık: 15kg

Yakıt Tipi: HTPB bazlı az dumanlı kompozit katı yakıt

Harp Başlığı tipleri: Duyarsız çok maksatlı başlık (zırh delici, personel, yangın çıkarıcı) ya da yüksek infilaklı

başlık Helikopterler, Kara Araçları, Hafif Savaş Uçakları, Deniz Platformları

Güdüm: MEMS-AÖB ile ara safha güdüm, yarı aktif lazer arayıcı başlık ile terminal güdüm

Hedef Tipleri: Hafif Zırhlı / Zırhsız Araçlar, Silahlı Birlikler ve Sığınaklar

Platformlar: Saldırı/Hafif Saldırı Helikopterleri, İHA, Kara Araçları, Zırhlı Personel Aracı, Hafif Saldırı

Uçakları, Deniz ve Sabit Platformlar
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IDEF ‘15 Fuarı kapsamında 6 Mayıs 2015
Çarşamba günü Nurol Makina standında
düzenlenen imza töreninde, Anlaşmaya, Nurol
Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl KAREL ve
GFDS CEO’su Mert Levent OĞUZATA imza
koydular.

Törende konuşan Nurol Makina Genel
Müdür Yardımcısı Anıl KAREL, yeni optik sistemin
özellikle zırhlı araçlarda seyahat eden
personelin hem durumsal farkındalığını
artıracağına, hem de psikolojik olarak göreve
daha rahat gitmelerine imkan tanıyacağına
dikkat çekerek; “Bu sistemle araç içerisinde
seyahat eden personel bulunduğu konumdan;
aracın zırhlı olmasına rağmen, o dar camlara
rağmen, sanki aracın dışında hiçbir şey yokmuş
gibi aracın dışını net olarak görme ve farkındalık
sağlama imkanı buluyor. Bununla ilgili
standımızda da ILGAZ 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı

Araç (TTZA) üzerinde bir prototip (EPSON BT-200
Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü) sergilemekteyiz.
Bundan sonra da bu Sistemin daha da
geliştirilmesi için çalışmalarımızı birlikte
ilerleteceğiz” dedi.

Edindiğimiz bilgiye göre ILGAZ 4x4 TTZA
üzerinde ilk kez sergilenen EPSON BT-200
Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü prototipi ile halen
araç dışında yer alan kameralar sayesinde
içerideki personele 180°’lik bir görüş kabiliyeti
sunulmakta. İkinci fazda yapılacak iyileştirmeler
ile (CPU yerine GPU kullanımı sayesinde görüntü
işleme hızı artacağından) sistemin görüş
kabiliyeti 360°’ye çıkartılacak. Araç üzerindeki
kameralar sabit olup elde edilen görüntü
yazılım sayesinde birleştirilerek panoramik
görüntü elde ediliyor. Böylelikle mekanik
harekete sahip kamera kullanımı ihtiyacı
ortadan kalkmaktadır. Araç içerisindeki
personelin tamamı EPSON BT-200 Artırılmış
Gerçeklik Gözlüğü ile donatılabildiğinden,
personelin tamamı aynı anda araç dışını net
olarak görebilmekte. Prototip sistemde halen
640x480 çözünürlükte görüntü elde
edilebilirken, ikinci fazda yapılacak iyileştirmeler
sayesinde görüntü çözünürlük kabiliyeti artacak.
Ayrıca sisteme dijital odaklama yapabilme
kabiliyeti kazandırılacak ID

NMS - GFDS İşbirliği Anlaşması
Ana faaliyet alanı olan Savunma Sanayi ve yurt içi güvenliğine yönelik 4x4 araçlar ile özel
amaçlı platformların tasarım, entegrasyon ve üretimini yapan, yıllara sari deneyim sahibi bir
firma olan Nurol Makina Sanayi, kendi ürünü zırhlı araçlarda uygulanmak üzere araç
içerisinden dışarısının gözlemlenmesine imkan verecek bir optik sistemin (EPSON BT-200
Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü) geliştirilmesi konusunda işbirliğine yönelik olarak Global Future
Designs & Solutions (GFDS) Firması ile bir İşbirliği Anlaşması imzaladı.
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RUAG Intensifies Collaborations with Turkish

Companies 

For several years, RUAG Aviation has supported projects of leading Turkish aerospace

companies through its Aerodynamic Department. Recent projects include wind tunnel testing

of an aircraft primary trainer and the load measurement for a missile engine test stand for a

rocket engine manufacturer. 

THE Aerodynamics Department of RUAG
Aviation has many decades of experience in
the operation of its two low speed wind
tunnels and the development of unique testing
and measurement technologies. Strongly
focused on the aerospace industry, it still holds
tests in the niche sectors of ground transport,
civil engineering and sports.

The variety of specific needs and
requirements of these customers necessitates a
high degree of flexibility of both the staff and
the supporting infrastructure, as well as
available model instrumentation, data
acquisition and wind tunnel control software.
This results in a wide range of readily available
equipment, competences and capabilities in
the department, all of which were put to
advantage for the Turkish projects. 

Together ahead with a leading
Turkish aircraft manufacturer
An established aircraft manufacturer at the

centre of Turkey’s technology in the design,
development, modernization and manufacturing
of integrated aerospace systems and one of the
top 100 global companies in aerospace and
defence, recently engaged in a highly productive
collaborative project with RUAG.

As a part of its new generation basic trainer
development programme, said aircraft
manufacturer subcontracted RUAG’s
Aerodynamics Department to perform tests in
the LWTE (Large Subsonic Wind Tunnel in
Emmen). RUAG was responsible for designing,
developing and instrumenting a 1:3.5-scale
model, and for performing the wind tunnel tests

in its facility. The complete process was
successfully completed on time, in just six
months. 

Crucial to the timely and successful
completion of the test were the regular
exchanges of information between the aircraft
manufacturer and RUAG, prior to the project.
Interaction increased even more during the
tests – in the best spirit of RUAG’s motto
“Together ahead” – with onsite manufacturer
personnel controlling the test sequence
according to incoming results and RUAG
operating the wind tunnel at its best efficiency
and effectiveness. 

With both parties focussed on their

respective jobs, and excellent communication,
sound decisions were quickly taken and last
minute changes implemented, contributing to
the success of the campaign. 

Missile motor test bench
A Turkish manufacturer of rocket engines

contacted RUAG Aviation for support in
instrumenting a test stand for the development
of its missile motors. Building on its expertise in
the field of design and manufacture of highly
precise and reliable strain gauge balances,
chiefly used in wind tunnels, RUAG provided
the manufacturer with a compact 6-component
block-type strain gauge balance, which ideally
matches the forces and moments to be
measured as well as the integration of the
available data acquisition system. A RUAG
specialist was on-site to assist the customer in
setting up the measurement chain to optimally
exploit the balance and get the best possible
results, as well as to provide comprehensive
consultancy in the field of measurement
technology and data processing. 

These two projects highlight RUAG's
international reputation as a centre of
excellence for wind tunnel testing and test
solutions. RUAG, as an experienced,
independent service supplier in the aerospace
industry, is known for its dependable and
timely results within budget ID
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KARA Araçları sektörünün önde gelen
firmalarından olan FNSS tarafından ilki 2011’de
düzenlenen MilDesign Uluslararası Kara Araçları Tasarım
Yarışmasının bu yıl düzenlenen 2’ncisinin Ödül Töreni,
IDEF ’15 Fuarı kapsamında 6 Mayıs 2015 günü yapıldı.

FNSS CEO’su Sayın Nail KURT, açılış konuşmasında;
etkinliğin tahmin etmedikleri kadar büyüdüğünü,
umulanın çok üzerinde katılım olduğunu, 2011’de 45’i
profesyonel ve 20’si öğrenci kategorilerinde olmak üzere
toplam 65 proje katılırken, bu yıl 105’i profesyonel ve
47’si öğrenci kategorilerinde olmak üzere toplam 152
projenin katıldığını belirtti. 2011’de ilki düzenlenen
etkinliğin her iki yılda bir düzenleneceğinin
açıklanmasına karşın, ancak dört yıl sonra ikincisini
düzenleyebildiklerini ve bu kez uluslararası statü
kazandırdıklarını belirten KURT, katılımda yaşanan
böylesi bir artışın yaratacağı iş yükünün altından
kalkmanın imkansızlaşmaya başladığının altını çizerek,
bu etkinliği; Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayi
İmalatçılar Derneği ve Savunma Sanayi İhracatçıları
Birliği ile sektördeki diğer firmaların da katılımıyla
düzenlemesinin düşünülmesinde yarar olacağını ifade
etti. KURT; Her iki kategorideki katılımın ve özellikle kara
sistemleri üreten firmaların dışından gösterilen ilginin
kendilerine büyük cesaret verdiğini, bu nedenle, her şeye

Yarışmanın Profesyonel Kategorisinde, katılan 105
proje arasından seçilerek dereceye giren Profesyonel
tasarımcılar ve aldıkları ödüller:

Birincilik Ödülü:
Levent TUNA

İkincilik Ödülü: 
Berkant Orçun ÇANGAL

Üçüncülük Ödülü:
Tolga Yaşar YILMAZ

Mansiyonlar:
Philip SCHAAKE
Hamit Oğuz SİPAHİOĞLU
Onur ÇAĞAN

Yarışmanın Öğrenci Kategorisinde, katılan 47
proje arasından seçilerek dereceye giren tasarımcılar ve
aldıkları ödüller şöyle:

Birincilik Ödülü: Alican SAYAN, Faruk MERT, 
Enes YİĞİT, Kübra KAYA

İkincilik Ödülü: Mehmet ÇİÇEK, Mehmet METİN

Üçüncülük Ödülü: Berk KAPLAN

Mansiyonlar: Deniz YENİDOĞAN
Ömer YEŞİLDAL, Mehmet METERELLİYÜZ
Denizhan ARDA, Berk YÜKSEL, Enis ALTINKAYNAK,

Ulaş TİGİN, Mert Murat KOCAMAN

Böylesi bir etkinliği başlatan FNSS’i ve
MilDesign 2015’te ödül kazanan değerli
yarışmacıları IDEF DAILY Ekibi olarak bizler
de kutluyoruz ID

FNSS MILDESIGN 2015 Uluslararası Kara Araçları Tasarım Yarışması
Ödül Töreni Gerçekleştirildi

rağmen bu etkinliği sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek,
güzel şeyler yapabileceklerine inandığını ifade etti.

Yarışmanın danışmanlığını yapan Sayın Berna
DALAMAN ise, her yıl Türkiye’de 100’den fazla yarışma
düzenlendiğini, bunlardan sadece 2’sinin uluslararası
olduğunu (asansör tasarımı ve MilDesign) belirterek,
Değerlendir Komitesince yapılan çalışmalar hakkında kısa
bilgi verdi.

FNSS Pazarlama Direktörü Sayın Haluk BULUCU ise,
‘Bir Aşk Hikayesi’ başlıklı sunumunda bu yarışmanın fikren
doğuşunu, gelişmesini ve sonuçlanmasını anlatarak,
Değerlendirme Komitesinde görev alan jüri üyelerini tanıttı ve
“Adam gibi şirket olmak istiyoruz; dürüst ve dünyada saygın”
sözleriyle sunumunu tamamladı.
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IDEF ‘15
Günlük Program

7 Mayıs 2015, Perşembe
•

11:00-11:30

Selah Tersanesi - Berkin Mühendislik & Sitep Italia, LDG Projesi Seyir Elektronik
Sistemleri Entegrasyon Sözleşmesi, Selah Tersanesi Standı [Salon 8, No: 812]

•

12:30 - 12:45

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

•

13:30 - 14:00

SSM - SEDEF Tersanesi LPD Proje Sözleşmesi İmza Töreni, Fuaye Alanı
•

13:45 - 14:00

Endonezya Savunma Bakanlığı - SSM İmza Töreni, Fuaye Alanı
•

14:05 - 14:15

SSM - Aselsan KILIÇ Sınıfı Hücumbot SatCom Sözleşmesi İmza Töreni, Fuaye Alanı
•

14:20 - 14:30

SDT - KAI ACMI Projesi MoU İmza Töreni, Fuaye Alanı
•

14:35 - 14:45

Fotoniks - BAE Systems F-16 HUD Bakım/Onarım Sözleşmesi İmza Töreni, 
Fuaye Alanı

•

14:50 - 15:00

AYESAŞ - ViaSat Taktik Veri Linki İşbirliği Anlaşması İmza Töreni,
Fuaye Alanı

•

15:05 - 15:15

SAFRAN ile İTÜ ve ODTÜ arasında Seramik Matrisli Kompozitlere ilişkin Araştırma
Anlaşması İmza Töreni, Fuaye Alanı

•

17:00

Kapanış
•

19.00 - 21.00

İngiltere Büyükelçisi Richard MOORE Ev Sahipliğinde Resepsiyon [Davetiye ile],
Pera House [İngiltere Büyükelçiliği, Taksim]

IDEF ‘15
Daily Programme

7 May 2015, Thursday
•

11:00-11:30

Selah Shipyard - Berkin Mühendislik & Sitep Italia, LDG Project Navigation
Electronic Systems Integration Contract, Selah Shipyard Stand [Hall 8, No: 812]

•

12:30 - 12:45

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

•

13:30 - 14:00

SSM - SEDEF Shipyard LPD Project Contract Signing Ceremony, Main Foyer
•

13:45 - 14:00

Indonesian MoD - SSM Signing Ceremony, Main Foyer
•

14:05 - 14:15

SSM - Aselsan KILIC Class FPB SatCom Contract Signing Ceremony, Main Foyer
•

14:20 - 14:30

SDT - KAI ACMI Project MoU Signing Ceremony, Main Foyer
•

14:35 - 14:45

Fotoniks - BAE Systems F-16 HUD Maintenance/Repair Contract Signing
Ceremony, Main Foyer

•

14:50 - 15:00

AYESAŞ - ViaSat Tactical Data Link Cooperation Agreement Signing Ceremony,
Main Foyer

•

15:05 - 15:15

SAFRAN - ITU & METU Ceramic Matrix Composites related Research Contract
Signing Ceremony, Main Foyer

•

17:00 

Closing
•

19.00 - 21.00 

Reception  hosted by the British Ambassador Richard MOORE [Invitation Only],
Pera House [British Consulate General]

71

DAY|3|GÜN



7 MAYIS|MAY 2015

72

12’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı

12th International Defence Industry Fair

Başkan ve Eş-Yönetici: Manfred SADLOWSKI
Yay›n Yönetmeni ve Sahibi: Hakk› ARIS

Yaz› ‹şleri Müdürü: Bora KUTLUHAN
Baş Editör: İbrahim SÜNNETCİ

Yazarlar:
Prof. Dr. Hasan KÖN‹ [TR], Bora KUTLUHAN [TR], 

Sıtkı Sunday ORÜN [TR], 
‹brahim SÜNNETC‹ [TR], Bülent YILMAZER [TR],

Marvin LEIBSTONE [US]
Reklam ve Teknik Koordinatör: Mehmet DEM‹RKOL

Grafik Tasar›m: Osman ŞAH‹NYAVUZ
Da¤›t›m Sorumlusu: U¤ur ÇARDAKLI

MÖNCH YAYIN GRUBU:
Heilsbachstrasse 26, D-53123 Bonn, Germany
Tel: +[49-228] 6483-0 Fax: +[49-228] 6483-109 
marketing@mpgbonn.de • www.mpgbonn.de

CEO: Volker SCHWICHTENBERG
Direktör: Uta SCHWICHTENBERG

Genel Yay›n Yönetmeni: Dennis P MERKLINGHAUS
Pazarlama Yönetmeni: Christa ANDRÉ

                        MÖNCH               MÖNCH

                      OFFICES               BÜROLARI

MÖNCH Yay›n Grubunun Di¤er Dergileri:
MILITARY TECHNOLOGY [‹ng. 12 Say›/Y›l]

NAVAL FORCES [‹ng. 6 Say›/Y›l]
WEHRTECHNIK [Alm. 6 Say›/Y›l]

TECNOLOGIA MILITAR [‹sp. 4 Say›/Y›l]
ARAB DEFENCE & AEROSPACE BUSINESS [Arapça 6 Say›/Y›l]

Bask›: ApaUniprint
Yaz› ve foto¤raflar›n tüm haklar› Mönch Yay›nc›l›k’a aittir.

İzinsiz al›ntı yapılamaz. 
Yay›nlanan yaz›lar tamamen yazarlar›n görüşlerini yans›t›r.

MÖNCH TÜRKİYE YAYINCILIK
Halit Ziya Sk. No: 26/9 Çankaya 

06540 Ankara - TÜRK‹YE
Tel: +[90-312] 441 93 54 • Fax: +[90-312] 439 57 24 

www.monch.com.tr • info@monch.com.tr

Arabic Countries
Khaled ZAHALAN 36, P.O.Box 55034, Dubai, U.A.E.

Tel: +[4] 2941441 • Fax: +[4] 2941035
Mobile: +[971-50] 5520964 • khaled@iktissad.ae

l

USA/Canada Offices
Helena HOOGTERP

4125 Venetia Way Palm Beach Gardens, FL 33418
Tel: +[1-203] 445-8466 • Fax: +[1-203] 445-8406
Cell: +[1-203] 543 7469 • helena@hoogterp.us

l

France
Georges FRANCE

6, impasse de la Grande, F-91510 Janville-sur-Juine
Tel: +[33-1] 60 82 98 88• Fax: +[33-1] 60 82 98 89

georges.france@wanadoo.fr
l

Italy
Franco LAZZARI

RID, Via Martiri della Liberazione, 
79/3 I-16043 Chiavari [GE]

Tel: +[39-0185] 30 8606 • Fax: +[39-0185] 30 9063
franco.lazzari@rid.it

l

Spain/Portugal
Antonio TEROL GARCIA
Mönch España Editorial

S.A. c/Miguel Angel 6, escalera dcha. puerta 9,
PISO 6° E-28010 Madrid

Tel: +[34-91] 3 10 29 98 • Fax: +[34-91] 3 10 24 54
antonio@terolgarcia.e.telefonica.net

l

Germany
Christian LAUTERER

Scandinavia and the Baltic States
Stephen ELLIOTT

Mönch Publishing Group
Heilsbachstrasse 26, D-53123 Bonn, Germany
Tel: +[49-228] 6483-0 Fax: +[49-228] 6483-109 
marketing@MPGBonn.de • www.MPGBonn.de

                        MÖNCH                     MÖNCH
   PUBLISHING GROUP                     TÜRKİYE YAYINCILIK

MMU Turbofan Motoru ................................................................................................................................2
CN235 Uçakları İyi Niyet Anlaşması İmza Töreni .........................................................................................14
Simülasyon Sistemleri Yenileme Projeleri İmzalandı.....................................................................................16
ADS to Authorize 2nd ASMC as Regional Support Centre for CN235 Aircraft......................................................18
A400M Uçaklarına 2’nci ve 3’üncü Seviye Bakım Desteği için ADS, THY Teknik ile İşbirliğine Gidiyor ...............20
More HUSKY 2G Vehicles Mobilise: Proven Engineering at Work ....................................................................22
MKEK of Turkey and Rheinmetall of Germany Sign MoU for Joint Co-operation ...............................................24
The JSF Programme Focuses on Savings......................................................................................................26
Avionik / Görev Sistemleri..........................................................................................................................28
MilGem Sınıfı Yeni Korvetler GE Gaz Türbinleri ile Donatılacak .......................................................................30
Göktürk-1 TAI’ye Geliyor ............................................................................................................................32
Increased Situational Awareness and Enhanced Crew Safety with TERPROM®...............................................34
TERPROM® Yüksek Düzeyde Durumsal Farkındalık ve Gelişmiş Mürettebat Güvenliği Sağlıyor ........................38
HEHSİS’in Seri Üretim Teslimatlarına Başlandı............................................................................................40
FNSS and ADS Reveal a Cooperation Plan at IDEF ’15 .................................................................................42
HIMAR Brings Speed, Mobility and Transportability to Combat Operations......................................................43
Fragment Protective Clothing: A Holistic Approach to Lightweight Ballistic Body Protection...............................44
Allison, IDEF ‘15’te Askeri Araçlar için Tam Otomatik Transmisyon Çözümlerini Sergiliyor ................................45
Otokar ARMA 8x8 CBRN Reconnaissance Vehicle..........................................................................................46
TAI and WCBKT Sign MoU for the KRUK Programme.....................................................................................48
TenCate and FNSS Sign MoU at IDEF ’15....................................................................................................50
T-122 MBRL System in Indirect Firing, in All Weather Conditions ..................................................................51
STM: Pioneering Nationalization in Critical Projects ......................................................................................52
BMC IDEF’te İlgi Çekiyor ............................................................................................................................54
New Generation Fuze Systems....................................................................................................................55
Aselsan Kamu Güvenliği Haberleşmesinde 4900 ATLAS Telsiz Ailesi ile Göreve Hazır .......................................56
T300 MBRL for Targets up to 100 km .........................................................................................................58
TEI Displays Its Engine Capabilities at IDEF ’15 ...........................................................................................59
South African Defence Company Showcases 40mm Weapon Systems in Turkey ..............................................60
Electronic Warfare from SDT.......................................................................................................................61
Milli Gurur ‘CİRİT’ .....................................................................................................................................62
NMS - GFDS İşbirliği Anlaşması..................................................................................................................63
RUAG Intensifies Collaborations with Turkish Companies...............................................................................64
FNSS MilDesign 2015 Uluslararası Kara Araçları Tasarım Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi .......................65
Fuarda Bir Gün / A Day at the Fair..............................................................................................................66
IDEF ’15 Günlük Program / Daily Programme..............................................................................................71
IDEF Daily İçindekiler / Contents ................................................................................................................72

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

AgustaWestland .....................25

Alp Havacılık..........................13

Aselsan....................................5

Azeri Defence .........................57

BAE Systems ............................3

Bell Helicopter........................41

EuroJet ....................................7

FLIR Systems..........................39

FNSS............................4. Kapak

Havelsan .................................9

HTR.......................................33

IDEF ‘17................................49

LM M&FC...............................11

Navantia ...............................47

Nurol Makina.........................23

Otokar .............................36/37

Poland MoND.........................45

Poly Technologies ...................29

Roketsan ......................2. Kapak

Sikorsky Aircraft .....................17

SDT .......................................43

SNC.......................................21

SSI...............................3. Kapak

STM ......................................27

TAI ..........................................1

TEI ........................................19

Ultra Electronics .....................31

UTAS ....................................15

Vectronix................................35

İLANLAR / ADVERTISEMENTS






