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Prof. Dr. İsmail DEMİR
Savunma Sanayii Başkanı / President of Defence Industries

“IDEF ’21 İş Birliği Faaliyetleri için Önemli
Bir Platform Olacak!”

“IDEF ‘21 will Play an Important Role in
International Cooperation!”

TÜRK savunma sanayiinin son yıllarda göstermiş olduğu gelişim,
birçok alanda firmalarımızın platform, sistem ve yeteneklerinin yurtdışı
pazarlarda talep edilir hale gelmesini sağlamıştır. Bu talebi sürekli kılmak
adına IDEF Fuarı’nda yapacağımız uluslararası iş birliği faaliyetleri de
oldukça faydalı olacaktır.
Bu yıl 15incisini düzenleyeceğimiz IDEF, dünyanın en prestijli savunma
sanayi fuarları arasında yer almaktadır. Dünyanın tüm coğrafyalarından üst
düzey devlet ve özel sektör yetkilileri IDEF Fuarına katılım sağlamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek IDEF 2021,
savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii sektörlerinde
platform, sistem ve malzeme üreticilerine ev sahipliği yapacaktır.
Katılımcı firmaların imkân ve kabiliyetlerinin tanıtımını yapabilmeleri için
her türlü imkânın sağlanacağı fuarda firmalarımız yerli ve milli imkânlarla
geliştirdikleri platform ve sistemlerini sergileme imkanına sahip olacaklardır.
IDEF ‘21 Fuarının savunma sanayi iş birliğimizin yoğun olarak devam
ettiği ülkeler ile iş birliği faaliyetlerimizi gözden geçireceğimiz önemli bir
platform olacağını değerlendiriyoruz.
IDEF ‘21 Fuarı’nın ülkemiz adına başarı ile tamamlanmasını temenni
ediyor ve tüm katılımcılara faydalı bir fuar geçirmelerini diliyorum.

THE further development of the Turkish defence industry in recent
years has enabled the platforms, systems and capabilities of our
companies’ in several areas to be highly demanded in the international
market. In order to sustain this demand into the future, the international
cooperation activities that will be carried out at IDEF will also be very
beneficial.
IDEF, being organized for the 15th time this year, is among the most
prestigious defence industry fairs in the world. High-level government and
private sector officials from all over the world will be participating at IDEF.
IDEF ‘21, held under the auspices of the Presidency of the Republic of
Turkey, will host platform, system and equipment manufacturers in the
defence, security, maritime, aviation and space industries.
Exhibitors will be provided with every means in promoting their
potential and their capabilities at IDEF, where our companies will have the
opportunity to exhibit their platforms and systems, developed indigenously
and nationally.
We consider that IDEF ‘21 will be a significant platform where we will
have opportunity to review our ongoing activities with countries we are
cooperating closely in the defence and security industry.
I wish success for all exhibitors at IDEF ‘21 on behalf of our country
and wish all participants a beneficial fair.
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Sloganlar Somuta Dönüyor

Türk Deniz Kuvvetlerinin F-511 ADA Sınıfı korveti Çanakkale Boğazını, gururla geçerken görülüyor.
MilGem projesi, Türk savunma sanayinin emekleme devresinden çıkışına denk gelmesine rağmen
Türkiye’nin yüzünü ağartan bir çalışma olarak bugün ihracat kalemleri içinde kendisine kapsamlı bir
yer edinmiştir. MilGem Programı hem Türk savunma sanayinin kendine güvenini artırmış, hem de
ulusal savunma sanayi çalışmalarının uluslararası kabul edilebilirliğinin göstergesi haline gelmiştir
[Fotoğraf: Ertuğrul BİREL].
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Türkiye ‘kendi uçağını kendin yap’ sloganı ile tanıştığında henüz uzaya çıkılmamıştı. O sırada
F-4 uçaklarında kullanılan ve bugün 3ncü nesil olarak tarif edilen jet motorlu konvansiyonel
uçaklar son teknoloji idi. O tarihten itibaren çekingen ve arkası yeterince desteklenmeden
atılan adımlar en sonunda az bir istihdam, küçük ve tecrübesiz bir sanayi yarattı.
Sektörü geliştirmek ve düzenlemek için kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı da sektörle
birlikte uzun süre emekledi.
Özgür EKŞİ / TurDef
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SEKTÖR, yılların getirdiği bilgi birikiminin
meyvesini toplamaya bu konuda bir irade
sergilenince başladı. Veriler bazında bakıldığında
son yirmi yılda yaşanan büyük dönüşüm daha
somut bir şekilde görülebilir: Yaklaşık 20 yıl
önce Müsteşarlık 62 savunma projesini yaklaşık
5,5 Milyar Dolar bütçeyle yürütürken, bugün
proje sayısı 750’yi geçti ve yaklaşık 60 Milyar
Dolarlık proje hacmine ulaşıldı. Bu projelerin
yaklaşık yarısı son 5 yılda başladı. İhale süreci
devam eden projeler de göz önüne alındığında,
2021 itibariyle 75 Milyar Doların üzerinde bir
büyüklüğe ulaşıldı. Savunma sanayiinde faaliyet
gösteren firma sayısı 56 iken, bugün aynı
alanda yaklaşık 1500 firma faaliyet
göstermektedir. 2002 yılında 1 milyar dolar olan
ciro rakamı, 2019 yılında yaklaşık 11 kat artışla
10.8 milyar dolara yükseldi. İhracat da 20 yılda
yeni rakamlara ulaştı. 2002 yılında 248 milyon
dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2019
yılı itibariyle 3 milyar doları geçti. Dünyanın en
büyük 100 şirketi listesine yaklaşık yedi yıldır iki
firma sürekli olarak girer hale geldi. 2002’de
ArGe’ye ayrılan anlamlı bir bütçe söz konusu
değilken, 2019 sonu itibariyle ArGe harcaması
2019 yılında 1.5 milyar doları geçti.
Türk savunma sanayii yerli montaj ile
başladığı sanayileşme hareketinden bugün
benzer ürünleri imal ederek tamamlıyor. Projeler
kara, hava, deniz, uzay, elektronik harp, siber
savaş ürünleri ile devam ediyor.
MİLGEM’lerin beşincisi, Firkateynlerin
Birincisi Gün Sayıyor
Türkiye, Dünyada savaş gemisi tasarlayan,
inşa ve idamesini yapan 10 ülkeden biri oldu.
Deniz Kuvvetlerinin tasarladığı ilk milli savaş
gemimiz olan MİLGEM projesinde TCG
Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada ve
TCG Kınalıada korvetleri Deniz Kuvvetlerimizin
hizmetine sunuldu. ADA Sınıfı Korvetlerimizin
devamı niteliğindeki İ-Sınıfı Fırkteynlerin ilki olan
MİLGEM Projesinin beşinci gemisi denize indi.
Aynı sınıfta üç yeni geminin yanı sıra Hava
Savunma Destroyerleri TF-2000’in planları
üzerinde çalışılıyor.
Amfibi gemilerimiz Sancaktar ve Bayraktar

Mavi vatanın havadan kontrol ve savunmasında önemli bir görevi yerine getirmek üzere hayata geçirilen üç aşamalı Meltem
Programları [1nci, 2nci ve 3ncü Fazlar], Türk savunma sanayi çalışmalarının en sorunlu faaliyetini oluşturmuştur. Öyle ki, Meltem 3
teslimatları başlamadan Meltem 1 DKU modernizasyonuna başlanmak zorunda kalınmıştır. Geçtiğimiz günlerde Meltem 3. Faz
kapsamında teslimatlarına başlanan ATR 72 bazlı P-72 Deniz Karakol Uçakları [DKU], programda sona yaklaşıldığının işaretini
vermektedir. Ancak Meltem 2nci Faz altında tedarik edilen sistem donanımları, kısa bir sürede iyileştirme ihtiyacı doğurabilir
[Fotoğraf: SSB].

görevde. Yerli ve milli imkânlarla tasarlanıp,
geliştirilen TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar
gemileri amfibi harekât, araç ve personel nakli,
ateş desteği ve gerektiğinde doğal afetlerde
yardım ile acil destek hizmetleri imkânıyla
Türkiye'nin deniz gücünün dünya denizlerinde
temsiline katkı sağlayacak. Her iki gemi de
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.
Türkiye, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi
TCG Anadolu ile dünyada bu güce sahip sayılı
ülkelerden birisi olacak. Denizlerimizde asgari bir
tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği
gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz
bölgesine intikal ettirebilecek Çok Maksatlı
Amfibi Hücüm Gemisi TCG Anadolu’nun inşası
sürüyor. Geminin 2022 yılında teslim edilmesi
planlanıyor.
Yeni Tip Denizaltı projesinde denizaltı
teknolojisine ilişkin yeni kabiliyetler ediniliyor.
Gölcük Tersanesinde inşa edilen Reis Sınıfı Yeni
Tip Denizaltılarımızdan ilki olan Piri Reis havuza
çekildi. Diğer denizaltıların inşası sürüyor. Son
denizaltının inşaasına başlamak için hazırlıklar
devam ediyor. Bu alanda da teknoloji ve bilgi
birikimimizi artırıyoruz. Yerli ve milli son teknoloji

Kara Kuvvetleri Komutanlığının Ana Muharebe Tankı ihtiyacını yerli ve millî olarak karşılama amacıyla yola çıkan ALTAY
Programı da gecikmelerden nasibini alan bir faaliyet haine gelmiştir. Bir taraftan prototip geliştirilmesi ile seri üretim
süreçlerinin farklı kaynaklara yönlendirilmesi, diğer taraftan güç paketi ile ilgili olarak Almanya’dan kılıfına uydurulmuş
ambargo uygulaması, diğer sorunların arasında öne çıkmaktadır. Yanda ALTAY Prototiplerinden birisi Kış Testleri sırasında
görülüyorlar [Fotoğraf: IDEF Daily Arşivi].

silah ve sensörler ile donatılmış olan
gemilerimiz ve denizaltılarımızla donanmamız
çok daha güçlü ve caydırıcı olacak. Toplam altı
adet Yeni Tip Denizaltının donanmamıza
teslimatları 2022’den itibaren başlaması
planlanıyor.
Denizlerimizde yeni teknolojiler, önemli
kabiliyetler kazandık. Tuzla sınıfı karakol botları,
Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi MOSHIP, Süratli
Devriye Botları, Yeni SAT botları, Acil Müdahale
Dalış Eğitim Botları, Kontrol Botu, MTA Oruç Reis
Sismik Araştırma Gemisi, Sahil Güvenlik Arama
Kurtarma Gemisi gibi platformlarla
denizlerimizde yeni teknolojiler ve önemli
kabiliyetler kazandık. Ayrıca inşası süren Test ve
Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un çok yakında hizmete
almayı planlıyoruz.
İnsansız hava ve kara araçlarında
edindiğimiz kabiliyetleri deniz alanına da
taşıyoruz. Su üstü ve su altı araçlarına yönelik
yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Bir yandan
araçları deniyor diğer yandan yeni projelere
imza atıyoruz.
Milli Muharip Uçak çalışmaları sürüyor
Projeyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın
2030’lu yıllardan sonraki muharip uçak
ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeli ile
karşılanması amaçlanıyor. Yerli sanayinin azami
düzeyde kullanılarak özgün tasarım
faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.
MMU’yu 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün
dünyaya göstermeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede
platformun tasarımına ilişkin bir çok test
çalışmasına başlandı.
◆ Uçak Modernizasyonları

F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında
F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal
iyileştirmelerine devam ediliyor. Proje ile Hava
Kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru olan F-16
uçaklarımızın yapısal ömrü 8000 saatten
12000 saate çıkarılması hedefleniyor. Erciyes
Projesinde de aviyonik modernizasyonu
yapılan C130 E/B nakliye uçaklarının
teslimatlarına devam ediliyor.

4

AGUSTOS |

icrasına yönelik projelerimiz de önümüzdeki
dönemde hayata geçirilecek. Vestel firması ise
Karayel-Su İHA’sının yeteneklerini Suudi
Arabistan Krallığı firması Advanced Electronics
Company ile sergiliyor.
◆ Özgün Helikopter Projesi

Küresel savunma sanayi etkinlikleri kapsamında kendisine sağlam bir konum edinen Türk savunma sanayinin lider kuruluşu
ASELSAN gerek ürün çeşitliliği açısından gerekse geniş bir yelpazeye yayılmış kabiliyetler alt-yapısı açısından dünyanın önde gelen
savunma ve havacılık kuruluşlarına gıpta ettirecek seviyede bir birikim zenginliğine sahiptir. Fotoğrafta hem ana alt-sistem
bazında donanım, hem de kapsamlı yazılım çözümleri ile yer aldığı ATAK Helikopteri çalışması çerçevesinde ASELSAN REHİS
yerleşkesinde EM uyumluluk testleri görülüyor [Fotoğraf: ASELSAN].

◆ Eğitim Uçakları

Eğitim uçakları: HÜRKUŞ ve HÜRJET
Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı
Geliştirme Projesi ‘HÜRKUŞ’ kapsamında prototip
uçaklarımız uçuyor. HÜRKUŞ, Avrupa Sivil
Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk
Türk uçağı olup, küresel sivil ve askeri
havacılığın gelişen eğitim uçağı ihtiyaçlarına
cevaben tamamen özgün olarak tasarlanıp
geliştirildi. Sayısal kokpitli versiyonu olan
HÜRKUŞ-B’nin ismi, konsepti gelişti. Yeni adıyla
Hürkuş Hava Yer Entegrasyon Uçağının (HYEU)
seri üretim faaliyetleri ile silahlı versiyon
HÜRKUŞ-C’nin çalışmaları devam ediyor.
Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı kapsamında
ise HÜRJET projesi başlatıldı. Bu projede

Türkiye’nin atılım yaparak öne çıkardığı savunma
sanayi etkinliklerinden birisi de İnsansız Hava Araçları
[İHA] alanında gerçekleştirilmektedir. Birçok dost ve
müttefik ülkeye ihraç edilen BAYRAKTAR TB2 İHA,
burada Silahlı İHA versiyonu olarak ROKETSAN MAM
atış testleri sırasında görülüyor [Fotoğraf: BAYKAR].

pandemi nedeniyle takvimde gecikme olsa da
çalışmalar aralıksız devam ediyor. Uçağın Kritik
Tasarım Aşaması (CDR) geçen ilkbaharda
tamamlandı.
◆ İHA ve SİHA’lar

İHA ve SİHA’lara sahip olduğumuz teknoloji
ile yeni doktrinlerde imzamız var.
Daha önce tamamen yurt dışına bağımlı
olunan insansız hava araçları artık yerli olarak
tasarlanıyor ve üretiliyor. Taktik ve operatif
sınıftaki İHA’lar BAYRAKTAR TB2 ve ANKA’lar
silahlı ve silahsız versiyonlarıyla gece ve
gündüz, kötü hava şartları da dâhil, keşif,
gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis,
tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı
görüntü istihbaratı görevleri icra ediyor. Ayrıca
dünyada kendi sınıfında bu teknolojiyi
geliştirebilen 3 ülkeden biri haline geleceğimiz
AKINCI İHA projesinde seri üretime geçildi. 2021
içinde teslimatlarına başlayacağımız AKINCI İHA
taşıdığı faydalı yük kapasistesi ile öne çıkıyor.
Aksungur İHA bir yandan seri üretime devam
ediyor, diğer yandan sivil alanda hizmet
vermeye başladı. Kamikaze mini İHA KARGU’lar,
Silahlı İHA SONGAR’lar ve Döner Kanatlı Mikro
İHA SERÇE’ler terörle mücadele güvenlik
güçlerimizin önemli destekçilerinden biri oldu.
Yakında bu takıma Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA
Sistemi ALPAGU da eklenecek. Ayrıca GPS’den
bağımsız otonom Sürü İHA Projesi KERKES
başlatıldı. Mini, Taktik, Operatif ve Stratejik sınıf
İHA ve SİHA’larımız ile sürü sistem görevlerinin

GÖKBEY Özgün Helikopterin testleri sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer ihtiyaç
makamlarının eğitim helikopteri ve hafif sınıf
genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması
amacıyla en zorlu iklim şartları ve coğrafyalarda,
gece ve gündüz koşullarında etkin bir şeklide
faaliyet gösterebilen bir helikopterin, milli imkân
ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanması ve
üretilmesine yönelik GÖKBEY Özgün Helikopter
projesinde takvim 6 Eylül 2013’te başlatıldı.
T625 adıyla başlayan, daha sonra GÖKBEY adını
alan helikopter ilk uçuşunu söz verilen gün ve
saat olan 6 Eylül 2018’de başarıyla tamamladı.
Üçüncü prototipin katılımı ile testleri hızla
devam ediyor.
◆ Taarruz Helikopterleri

ATAK Helikopteri ve Ağır Sınıf Taarruz
Helikopteri geliştiriliyor.
Güvenlik güçlerinin ‘Taarruz ve Taktik Keşif
Helikopteri’ ihtiyacının karşılanması için
geliştirilen T129 ATAK helikopterinin üretimi
devam ediyor. ATAK helikopterimizde Faz-2
versiyonu teslim edilmeye başlandı. ATAK’a göre
daha fazla faydalı yük taşıyabilen, son teknoloji
hedef takip ve görüntüleme sistemleri,
elektronik harp sistemleri, navigasyon sistemleri,
haberleşme sistemleri ve silah sistemleri ile
donatılmış yeni bir taarruz helikopter
platformunu tamamen yerli geliştirmek hedefiyle
başlatılan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri T929
projemizi başlattık. İki helikopterin arasındaki
büyük ağırlık farkını çalışmak ve ara bir çözüm
üretmek üzere T629 taarruz helikopteri üzerinde
çalışılıyor. Ayrıca bu helikopterin elektrik motorlu
versiyonu üzerinde de incelemeler yapılıyor.
◆ ALTAY Ana Muharebe Tankı için

çalışılıyor
ALTAY tankı tasarlandı, geliştirildi, seri üretim
sözleşmesi imzalandı. Ülkemizin modern ana
muharebe tankı ihtiyacı doğrultusunda ortaya
çıkan ALTAY Projesi’nde ilk yerli ana muharebe
tankı tasarlandı ve geliştirildi. ALTAY tankının seri
üretimi için sözleşme imzalandı. Hâlihazırda
tankların üretimine yönelik alt yapının kurulum

Türkiye’nin İHA çalışmalarından birisini de resimde ilk uçuşu sırasından görülen AKSUNGUR
MALE İnsansız Sistemi oluşturmaktadır [Fotoğraf: SSB].
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Türkiye’nin ilk uluslararası açılımını gerçekleştiren sektör olarak öne çıkan Zırhlı Araç çalışmaları hem ürün çeşitliliği
açısından hem de üretici açısından yerel ihtiyacı aşarak ihracat bağımlısı haline gelmiştir. Buna rağmen Türkiye, dünya
piyasalarına küresel Zırhlı Araç teknolojileri ve gelişmiş çözüm sunumu açısından eşsiz bir konuma yükselmiştir. Burada,
FNSS tarafından öz kaynaklarıyla geliştirilen Türkiye’nin ilk Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA görülüyor [Fotoğraf: FNSS].

edilecek. Ayrıca düşük ağırlıkta keşif gözetleme,
haritalama ve KBRN modüllerine sahip atılabilir
insansız kara araçları çalışmaları da
sürdürülüyor.
◆ Motor Projeleri

faaliyetleri ve yurtdışı kaynaklı alt sistemlerin
yerlileştirilmesi çalışmalarına devam ediliyor.
Milli güç grubu geliştirilmesi çalışmaları eş
zamanlı yürütülmektedir.
◆ Tank Modernizasyonları

Envanterdeki tanklarımız modernize ediliyor.
Kara Kuvvetlerinin sahada edindiği
tecrübeler ışığında başlatılan FIRAT M60T Projesi
kapsamında envanterdeki tanklarımızın
modernizasyonu günün teknolojisine uygun
olarak gerçekleştirildi ve tanklarımız M60TM
konfigürasyonuna yükseltildi. Ayrıca Proje
kapsamında PULAT Aktif Koruma Sistemi
kalifikasyon faaliyetleri tamamlandı. Leopard
2A4 tanklarının da günümüz modern muharebe
koşullarına uygun olarak yeteneklerinin
artırılması faaliyetleri başladı.
◆ Zırhlı Kara Araçları

Yerli ürünlerimizle dünyanın önde gelen
zırhlı kara aracı üreticilerinden biriyiz.
Askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin
meskûn mahal ve kırsal alanlar dâhil olmak
üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında
harekât ihtiyaçlarına cevap veren, yüksek
koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip Arma,
Cobra II, Kirpi, Kirpi II, Ejder Yalçın, Pars, Hızır gibi
çeşitli konfigürasyonlardaki zırhlı araçlar artık
Türk savunma sanayii tarafından yerli ve milli
olarak üretiliyor. Ayrıca, Türk savunma sanayii
dünyanın dört bir tarafına ihraç ettiği ürünlerle
dünyanın önde gelen kara aracı üreticilerinden
biri oldu.
Silah Taşıyıcı Araç teslimatlarına başladık.
Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını
karşılamak için KAPLAN ve PARS Silah Taşıyıcı
Araçların teslimatlarına başlandı. Araçlar
üzerinde yerli ve milli OMTAS tanksavar füzeleri
Türkiye’nin İnsansız Hava Araçlarında yakalamış olduğu
başarıyı İnsansız Deniz Araçlarında yakalamak amacındaki
ULAQ SİDA, geçtiğimiz günlerdeki ROKETSAN CİRİT atış
testlerinde tam isabet kaydetti. Bundan sonraki aşamalarda
görev çeşitliliği açısından farklı platform çözümlerine
yönelecek olan ULAQ, önünde engin bir ufuk yakalamış
bulunuyor [Fotoğraf: ARES Tersanesi].
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ile envanterde yer alan tanksavar füzeleri için
ihtiyaç duyulan kuleler de proje kapsamında
geliştiriliyor.
Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı KIRAÇ
Envanterde.
Emniyet güçlerinin isterlerine göre
tasarlanan ve Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı
Projesi kapsamında üretilen ilk KIRAÇ araçları,
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.
◆ İKA’lar Hizmette

İnsansız kara araçlarımız hizmete girmeye
başladı.
Hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere üç ayrı
kategoride insansız kara araçları projeleri
başlatıldı. Hafif sınıf insansız kara aracı prototip
teslimatlarına başladık. Ağır Sınıf İnsansız Kara
Aracının (İKA) prototip üretimi 2021 yılında
gerçekleştirilecek. Yine 2021 yılı içinde Orta sınıf
İKA 2. Seviyede ilk araçlar teslim edilecek ve 1.
Seviye için sözleşme imzalanacak, Hafif Sınıf
İKA’nın 3 seviyesinde de ilk ürünler teslim

Yerli platformlar için yerli motorlar
geliştiriliyor.
Tank, hafif zırhlı araç, helikopter, insansız
hava aracı ve füze sistemlerinin motor ve güç
aktarma sistemlerinin geliştirilip üretilmesi
amacıyla projeler başlatıldı. ANKA insansız hava
aracı, yerli motorla ilk uçuşunu başarıyla
gerçekleştirmiş olup bu motorun farklı
varyasyonları üzerinde çalışmalar sürüyor.
Gökbey’de kullanılacak turboşaft motorunun
geliştirme ve test süreçleri devam ediyor. ALTAY
Tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk
prototipi ile Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar için
geliştirilen UTKU motor ve transmisyonun ilk
prototipini çalıştırdık. SOM ve ATMACA
füzelerinde kullanılacak KTJ-3200 Turbojet
Motorunun ilk teslimini 2021 yılı içinde
yapacağız.
◆ Hava Savunma Sistemleri

Yerli Hava Savunma Sistemleri geliştiriliyor.
Portatif özelliğiyle kara, hava ve deniz
platformlarımıza entegre edilebilecek Sungur
Hava Savunma Sistemi geliştirildi ve envantere
girmeye hazır hale getirildi. Orta ve yüksek irtifa
füzeleri ile uçakları aşarak gelen tehditleri alçak
irtifada tespit, teşhis ve tahrip ederek kara
birliklerinin hava savunmasını sağlamak için
KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemimiz
geliştirildi ve seri üretime geçildi. Askeri üs,
liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden
korunması amacıyla hava araçlarına, seyir
füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve
insansız hava araçlarına karşı Hisar hava
savunma sistemleri geliştirildi. Atış test
faaliyetlerini başarıyla tamamlayan alçak irtifa
hava savunma sistemi Hisar-A+ teslim edildi.
Orta irtifa için geliştirilen Hisar-O+’nın testleri
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2021’de tamamlanacak ve envantere girmeye
hazır hale gelecek. Ayrıca Uzun Menzilli Bölge
Hava ve Füze Savunma Sistemi ihtiyacının
tamamen yerli olarak karşılanması için SİPER
projesi başlatıldı, 2023 yılında teslim etmeyi
hedefliyoruz.
◆ Mühimmat ve Füze Projeleri
Her türlü ihtiyaca yönelik mühimmat, füze
ve roketler artık yerli ve milli olarak üretiliyor.
Stratejik ve taktik düzeylerde satıhtan ve
havadan, satha atılabilen füze ve roket
sistemlerinin geliştirme ve seri üretimleri
gerçekleştirildi. Havadan havaya ve deniz
unsurlarından yine satha atılacak füze
sistemlerinin geliştirme süreçleri devam ediyor.
Orta ve alçak irtifalarda hava ve füze savunma
amacıyla kullanılacak füze sistemlerinin
geliştirme safhasında önemli mesafe kat edildi.
Bunların yanı sıra insansız hava araçları başta
olmak üzere faydalı yük taşıma kapasitesi kısıtlı
olan platformlardan atılmak üzere mini akıllı
mühimmatlar geliştirilerek seri üretime geçtik.
Ayrıca, konvansiyonel bombaların, yüksek
hassasiyetle hedeflerini bulmaları maksadıyla
geliştirilen güdüm kitleri sahada etkin bir
biçimde kullanılıyor. Bu kapsamda geliştirilen ve
üretilen füze ve mühimmatlara örnek olarak
hava hava füzeleri Gökdoğan, Bozdoğan’ın yanı
sıra Bora, TRLG-230, K+, SOM, SOM-J, Atmaca,
AKYA, KARAOK, OMTAS, UMTAS, MAM-C, MAM-L,
Bozok, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm
Kiti (KGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK), Teber, Nüfuz
Edici Bomba ve Minyatür Bomba verilebilir. Yurt
dışından tedarik edilen Modüler Barut Sistemi
yerine yerli olarak geliştirilen sistemlerin
teslimatlarına 2021 yılı içinde başlanacak.
Envanterdeki havan silahlarının kullanım
etkinliğinin artırılması için başlatılan projede
modernize edilen ilk havan silahları da 2021’de
teslim edilecek.
◆ Lazer Silah Sistemi Projeleri

Geleceğin teknolojileri üzerine çalışmalar
devam ediyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı
koordinasyonunda Lazer Teknolojileri
Mükemmeliyet Merkezi kuruldu. Yüksek Güçlü
Lazer Geliştirilmesi Projesi kapsamında
geliştirilen prototip ürünün kabul işlemleri
tamamlandı. Ayrıca mobil bir sistem olarak
tasarlanan Araca Monteli Lazer Sisteminin
kabulü gerçekleştirildi. ALKA sisteminin kullanıcı
ihtiyaçları doğrultusunda farklı platform ve güç
seviyelerinde tedarik edilmesi amacıyla Lazer
Silah Sistemleri Tedariki Projesi başlatıldı. Ayrıca
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Türk savunma sanayi birçok döner kanat programına aynı
anda soyunmuş bulunuyor. Burada uçuş testleri sırasında
görülen T625 GÖKBEY helikopterinin sertifikasyon uçuş
testlerini ‘21 sonuna kadar tamamlaması bekleniyor [Fotoğraf:
SSB]

2021 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk
kez Lazer Silah Sistemi Projesi başlatılacak.
◆ Elektromanyetik Fırlatma Sistemi

Projeleri
Dünyada sayılı ülkede olan sistemlere
yönelik projeler de hayat geçiyor.
Yurt içindeki mevcut kabiliyetlerin bir araya
getirilerek ülke güvenliği için ihtiyaç duyulacak
sistemlerin geliştirilmesi ve bu alanda
firma/kurumlar arasında oluşturulacak işbirliği ve
sinerji ile geleceği şekillendirecek bir misyon
üstlenmesi amacıyla Savunma Sanayii
Başkanlığı koordinasyonunda Elektromanyetik
Fırlatma Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi
kuruldu. ASELSAN ve TÜBİTAK-SAGE ile bu
merkezde çalışmalar yapılması planlanıyor.
◆ Silah Projeleri

Milli-Yerli-Özgün silah sistemleri üzerinde
çalışılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin isterleri ve taktik
sahanın gerekleri doğrultusunda, her türlü arazi
ve iklim koşulunda sorunsuz bir biçimde hizmet
verebilecek piyade tüfekleri tamamen yerli ve
milli imkânlarla tasarlanıp üretildi. MPT-76
tasarımı temel alınarak üretilen çeşitli
versiyonlarının yanı sıra bu tüfeklerle uyumlu,
gece ve gündüz harekât etkinliğini sürdürmeye
yardımcı cihazlar da geliştirildi. Ayrıca yerli ve
milli olarak üretilen 5,56mm Piyade Tüfeği ve
Özgün Yerli Tabanca METE’ler geliştirildi ve
teslimatları sürüyor. Ayrıca piyade tüfeklerine
uyumlu bombaatarların teslimatları sürüyor.
Deniz ve kara platformları için uzaktan komutalı
silah sistemleri teslimatları gerçekleştirildi. 20mm
döner namlulu burun topunun yurt içinde
geliştirilmesi amacıyla 20mm Top Geliştirilmesi
Projesi başlatıldı. Ön tasarım aşaması
tamamlanan top sisteminin geliştirme faaliyetleri
sürdürülüyor. Kara platformlarında kullanılan
25mm top sisteminin yerlileştirilmesi amacıyla
25mm Kara Topu Projesi başlatıldı. Platformlar
için geliştirilen ilk milli 7,62mm Makineli
Tüfeklerin (PMT 7,62) teslimatları 2021 yılı içinde
başladı.
◆ Yerli Ekipman ve Teçhizatlar Kullanımda

Mehmetçiğin teçhizatları yerli ve milli oluyor.
Güvenlik güçlerimizin operasyon sahasında

güvenliklerinin artırılması ve modern araç gereç
ve sistemlerle teçhiz edilmesi amacıyla
yürütülen projeler kapsamında yerli ve milli
olarak geliştirilen ekipmanların teslimatları
sürüyor. Daha önce yurtdışından tedarik edilen
sistemlerin milli imkanlarla geliştirilmesi
amacıyla yürütülen projeler çerçevesinde; çeşitli
tip ve özelliklerde optik sistemler (gece, gündüz
ve termal dürbünler, keskin nişancı dürbünü,
nişangah vb), mayın ve patlayıcı tespitinde
kullanılan dedektörler, lazer mesafe ölçer,
balistik koruyucu başlıklar yüksek miktarlarda
üretilerek teslim edilmeye devam ediliyor.
Operasyonlarda fark oluşturacak sistemleri,
güvenlik güçlerimizin öneri ve talepleri
doğrultusunda geliştiriyoruz. 7.62 ve 5.56
makineli tüfekler için kesintisiz atış imkanı
sağlayan Taşınabilir Mühimmat Sistemleri ve
muhtelif ergonomik el bombası ekipmanları
güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuldu.
◆ Uydu Projeleri

Askeri ve sivil ihtiyaca yönelik uydu
sistemleri görev başında.
Dünya üzerinde herhangi bir bölgeden
askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü
görüntü elde edilmesine imkan tanıyacak, aynı
zamanda orman alanlarının kontrolü, kaçak
yapılaşmanın takibi, doğal afet sonrası en kısa
sürede hasar tespiti, ürün rekolte tespiti, coğrafi
harita verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil
faaliyet alanında da görüntü ihtiyacını
karşılayacak GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2 uyduları
fırlatılarak yörüngeye yerleştirildi. GÖKTÜRK Keşif
Gözetleme Uydu Sistemi Projesi kapsamında
Yörüngede Kabul – 3 aşaması tamamlandı.
◆ Uzay Projeleri

Uzay liginin Yeni Oyuncusu Türkiye oldu.
Türkiye’nin uzaya bağımsız erişiminin
sağlanması amacıyla geliştirilmekte olan Mikro
Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) ile 100kg ve
altındaki ağırlığa sahip mikro uyduların, irtifası en
az 400km olan alçak dünya yörüngesine
yerleştirilebilmesi kabiliyeti kazanılacak. Proje
kapsamında ilk yerli sonda roketi 136km irtifaya
çıkarak, uzayın sınırı kabul edilen 100km
çizgisini aştı ve uzaya çıkan ilk Türk aracı oldu.
Katı, sıvı ve hibrit yakıtlı roket motoru geliştirme
çalışmaları başarıyla devam ediyor. Roketsan
Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri
Teknolojiler Araştırma Merkezi, uzaya erişim
çalışmalarının yanı sıra stratejik silah, mühimmat
ve füze sistemleriyle ilgili çalışmalar ve
geliştirdiği teknolojilere katkı sağlayacak bir
merkez olarak açıldı.
◆ Radar ve Elektronik Harp

Elektronik harp ve radar sistemlerinde ileri
teknoloji seviyesine ulaşılıyor.
KARASOJ projesiyle düşman hatlarındaki
elektronik haberleşme ve radar sistemlerini
köreltme anlamında önemli kabiliyetler
kazanıldı. Uçak entegrasyonunun başlatıldığı
HAVASOJ projesiyle de bu alanda dünyada sayılı
ülkenin sahip olduğu bir kabiliyete ulaşılacak.
Çok uzun menzilde su üstü ve hava
hedeflerinin tespit ve takibini gerçekleştirecek ve
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Kümelenmesi kuruldu. Kümelenmeye üye 170
firma bu alanda yerli-milli çözümler üretiyor.
Ayrıca mesleki liselerde öğrenci ve öğretmenlere
siber güvenlik eğitimleri veriliyor. Çeşitli yarışma
ve programlarla kabiliyetli öğrencilere ve
başlangıç seviyesindeki firmalara destek
sağlanıyor.
◆ Kendi simülatörlerimizi geliştiriyoruz

Hem eğitimi hızlandıran, hem tasarruf
sağlayan simülatörleri her alanda geliştiriyoruz.
Ürünlerimiz pilot eğitiminden bakım ekibinin
eğitimine, yara sarma, yangın söndürme
operasyonlarına ve rehine kurtarma
operarasyonlarına kadar çeşitlilik gösterirken,
firmalarımız da ihracat kapılarını zorluyor.
◆ İnsan Kaynağı

Türkiye’nin ilk 4x4 Tekerlekli Zırhlı Aracını öz kaynakları ile
geliştiren OTOKAR, bugün sektörün dünyanın en geniş
coğrafyasına yayılmış ihracat başarısını da yakalamıştır
[Fotoğraf: OTOKAR].

gemide bulunan mermiyi hedefe yönlendirecek
Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar-ÇAFRAD sistemi
yerli ve milli imkânlarla geliştiriliyor. Türkiye, artık
sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek
teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğini
yakalamış oldu. Savaş uçakları için tasarlanmış
ASELPOD Gelişmiş Hedefleme Podu Elektro-Optik
Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi
teslimatlarına başlandı. F-16 uçaklarına Milli
Dost Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi (IFF Mod5) entegre edildi. F-16 AESA Burun Radarı
Geliştirilmesi Projesi başlatıldı. Muhtelif projeler
kapsamında elektronik destek ve elektronik
taarruz sistemleri ile dinleme ve kestirme
sistemlerinin teslimatları sürüyor. Mini/Mikro İHA
Tespit Radar Sistemleri de güvenlik güçlerimizin
kullanımında.
◆ EYP ile mücadele

Terörle mücadelede EYP tehdidine karşı
yerli çözümler sahada.
Yurtiçi ve yurtdışı terörizmle mücadele
faaliyetlerindeki en dinamik tehdit türlerinden
biri olan el yapımı patlayıcılar (EYP) ile mücadele
kapsamında farklı teknik özelliklerde araç, sırt ve
çanta tipi karıştırıcı/köreltici sistemlerin
teslimatları gerçekleştirildi. Ayrıca EYP yüklü
mini/mikro İHA’lara karşı etkili taşınabilir karıştırıcı
sistemleri ile tespit almaçlarının teslimatları
yapıldı.
◆ ArGe faaliyetleri

Kritik ve stratejik teknolojiler millileşiyor.
Savunma sanayii ürünlerinin ileri teknoloji
alanlarında yerlilik oranının artırılması, ihtiyaç
duyulan kritik sistem ve alt-sistemlerin
teknolojilerinin yerlileştirilmesi amacıyla
yürütülmekte olan ArGe faaliyetleri kapsamında;
katmanlı imalat teknolojileri, kızılötesi
teknolojileri, lazer ve elektromanyetik, elektro
optik ve kameralar, yapay zeka ve otonomi,
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geniş bant mobil haberleşme ve harp sistemleri,
enerjik malzemeler ve KBRN teknolojileri üzerine
çalışmalar sürüyor. Savunma Sanayii Başkanlığı
muhtelif teknolojilerde 100’den fazla ArGe
projesi yürütüyor.
◆ Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri

Yerli ve milli 4,5G Baz İstasyonu ULAK
devreye giriyor.
Artan askeri ve sivil veri haberleşmesi
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4.5G
haberleşme sistemi milli yazılım ve donanım
bileşenlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu
kapsamda 4.5G teknolojilerine yönelik milli
imkân ve kabiliyetler artırılarak mobil
haberleşme teknolojilerine yönelik dışa
bağımlılığın azalması bekleniyor. ULAK Projesi ile
geliştirilen baz istasyonları, ülke çapında hizmet
vermeye başladı ve şu ana kadar 1250 sahada
kullanıma sunuldu.
◆ Siber Güvenlik

Siber güvenlik ihtiyaçlarına yerli-milli
çözümler sağlandı.
Kamu ve özel, askeri ve sivil siber güvenlik
alanındaki bütün ihtiyaçların yerli ve milli
çözümlerle karşılanması için SSB
koordinasyonunda Türkiye Siber Güvenlik

Nitelikli insan kaynağı ihtiyacımız için yeni
projeler başatıldı.
Savunma sanayiinin nitelikli insan kaynağı
ihtiyacını gidermek için Vizyoner Genç, Savunma
Sanayii Akademi ve Robotik gibi platformlar
oluşturuldu. Bu alana ilgi duyan lise ve
üniversite çağındaki gençlere yönelik çalışmalar
yapıldı. Ayrıca SSB, TeknoFest’le paydaş olarak
gençlerin bu alana duyduğu ilginin artmasına
destek oldu. Mesleki ve teknik eğitim liselerinde
öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitimler verildi.
Savunma sanayiine yönelik Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri ilk kez eğitim-öğretim
programlarına başladı.
◆ Sanayileşme Faaliyetleri

EYDEP ve YETEN’le savunma sanayii
ekosistemi genişliyor.
Sektörde faaliyet gösteren firmaların
yetkinliğini değerlendirmesi ve desteklenmesini
sağlamak için Endüstriyel Yetkinlik
Değerlendirme ve Destekleme Programı-EYDEP
hayata geçirildi. Sektörün insan kaynağı,
envanter, ürün ve altyapı bilgilerini tek bir
merkezde toplayıp, her tür analiz ve
değerlendirmeyi otomasyonla yapmak üzere
Yetenek Envanteri-YETEN Portalı başlatıldı ID
Ukrayna ile süratle gelişen Savunma İş Birliği kapsamında ilk
başarıyı yakalayan TB2 SİHA, burada Ukrayna Deniz Kuvvetleri
renkleriyle görülüyor [Defense Express].
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Cooperation in Defence: The Key Driver of
Relations between Ukraine & Turkey
Military Technology Cooperation (MTC) between Ukraine and Turkey has only gained
momentum over the years that passed between the IDEF 2019 and IDEF 2021 defence
industry fairs. This is not surprising since value-creating cooperation, driven personally by
presidents Volodymyr ZELENSKYY of Ukraine and Recep Tayyip ERDOĞAN of Turkey, is
beneficial to the strategic interests of both countries.
Valerii RYABYKH
Defense Express, Ukraine
Partnership Benefiting Both
Parties: A Win-Win
RELATIONS between Ukraine and Turkey,
aimed at ensuring support and mutually
beneficial cooperation and establishing security
and stability in the Black Sea region, are being
developed in keeping with the principles of
mutual trust, good neighbourliness and
strategic partnership. In particular, the National
Security Strategy of Ukraine that was enacted
into law by the President of Ukraine in
September 2020, identifies the Republic of
Turkey as one of the countries with which
Ukraine is willing to develop a strategic
partnership to protect its national interest and
to bolster regional security and stability.
Bilateral engagement between the two
countries gained a special impetus by the Joint
Ukraine-Turkey Declaration on the
establishment of a High-Level Strategic Council,
signed on January 25, 2011. This declaration
established a strategic partnership between the

two countries and set up a mechanism for its
implementation. Since then, meetings of the
Strategic Council have been held annually, and,
since 2018, with the participation of the heads
of state of Ukraine and Turkey.
Last year, in the wake of a working visit to
Turkey paid by Ukrainian President Volodymyr
ZELENSKYY on October 16, 2020, the parties had
significantly intensified security cooperation in the
Black Sea region by having agreed to set up a
new platform for political and security
consultations, the ‘Quadriga’ (2 + 2), involving
ministers for defence and foreign affairs of Ukraine
and Turkey. On December 18, 2020, Kyiv hosted
the inaugural meeting in the new platform format.
The purpose of the Quadriga, which will meet
annually, is to discuss the most pressing security
policy and regional security issues and to
coordinate joint effort and collaboration in the
political, security, and economic areas and in the
defence industrial sectors.
In addition, a significant role in the
formulation and implementation of bilateral
collaboration belongs to the bilateral
commission on defence-industrial cooperation.
This is a working body for cooperation that
identifies concrete steps to be taken to
implement collaborative projects in the field of

arms production. Its meetings, co-chaired by
Deputy Ministers of Defence of Ukraine and
Turkey, are held on a regular basis by
agreement of the parties. The legal framework
that underlies the commission’s activities and
regulates bilateral MTC relations as a whole is
based on the Agreement between the Cabinet
of Ministers of Ukraine and the Government of
the Republic of Turkey on Defence-Industrial
Cooperation, signed September 18, 2008.
It should be noted that Ukraine-Turkey
engagement has shown significant boost since
the 2014 outset of Russia’s military aggression
against Ukraine. At the time, there has been set
up a joint contact group involving officials from
Ukroboronprom, Ukrainian government’s armstrading agents, the Embassy of Ukraine in
Turkey, as well as Turkey’s Presidency of
Defence Industries (SSB).
The lucrative cooperation between the two
countries is governed by the respect for the
interests of partners and for the international
law. Since the time of Russia’s invasion in
Ukraine in 2014, the sitting government in
Ankara has been very consistent in its support
for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.
Turkey had condemned the fake ‘referendum’
in Crimea held in March 2014, and the country
co-authored United Nations General Assembly
Resolution 68/262 on territorial integrity of
Ukraine (2014), ‘Situation of human rights in the
Autonomous Republic of Crimea and the city of
Sevastopol, Ukraine’ resolutions (2014-2019), as
well as resolutions on a problem of the
militarization of the Autonomous Republic of
Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, as
well as parts of the Black Sea and the Sea of
Azov (2018-2020).
The impetus behind the cooperation between Ukraine
and Turkey, is driven by the personal efforts of Presidents
Volodymyr ZELENSKYY and Recep Tayyip ERDOĞAN.
[Photo: Courtesy of the Ukrainian Presidential
Press Office].
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The signing of the bi-lateral agreements, in the witness of
Presidents Volodymyr ZELENSKYY of Ukraine and Recep
Tayyip ERDOĞAN of Turkey, during ZELENSKYY’s official visit to
Turkey in October ‘2o. [Photo: Courtesy of the Ukrainian
Presidential Press Office].

Under cooperation with TAI, MOTOR SICH is pursuing
possibilities of powering indigenous aircraft developments
both fixed and rotary. The company is under contract for 14
engines for the projected T-929.[All Photos: Courtesy of
Defense Express]

MTC as a Prominent Example of
Strategic Partnership
HISTORICALLY, Ukraine and Turkey have
been countries with differing technological and
defence industrial capacities, which were
formed at different times. They are thus differing
in technological and manufacturing
competencies and could therefore effectively
complement each other when it comes to
defence equipment development and
production. This factor, along with the shared
position the two countries adopted on a
number of international and military policy
issues, is crucial in building up bilateral MTC in
different areas.
The August 2020 visit to Turkey by a large
official delegation of Ukrainian industries, led by
Deputy Prime Minister/ Minister for Strategic
Industries Oleh URUSKY had given another
strong impetus to the dynamics of cooperation
between the defence industries of the two
countries.
The importance of this visit was marked by
the fact that the President of the Republic of
Turkey Recep Tayyip ERDOĞAN met and talked
personally with members of the Ukrainian
delegation who could see first-hand that the
Turkish leader is extremely knowledgeable
about every aspect of the bilateral MTC. The
constructive nature of the dialogue was
additionally enhanced due to the substantive
meetings the Ukrainian delegation held with
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the Republic of Turkey Ministers of National
Defence Hulusi AKAR and Industry and
Technology Mustafa VARANK, attended by
officials of the Turkish State-owned weapons
and ammunition manufacturer MKEK.
The Ukrainian delegation held productive
talks with the president of SSB Prof Ismail
DEMİR and the heads of Turkey’s top-leading
defence manufacturers ASELSAN, BMC,
HAVELSAN, ROKETSAN, SARSILMAZ, and TAI. The
meeting ended with the signing of a
Memorandum of Cooperation between the
Ukrainian Ministry for Strategic Industries and
the Turkish Defence Industries Presidency.
A visit to Turkey in October 2020 by a
Ukrainian delegation led by President
ZELENSKYY, of which Minister of Defence Andrii
TARAN was a member among other high-level
officials, marked a major breakthrough in
Ukraine-Turkey MTC. The visit ended with the
signing of a number of bilateral documents.
The Ukrainian AI-25 Engine will allow the future unmanned
fighter of Turkey to develop speeds over 900kph [below].
ASELSAN has integrated the Ukrainian SKIF ATGM on its
SERDAR RCWS which has already been exported to Qatar [top
right]. The SKIF ATGM is under consideration for production in
Turkey [bottom right].

Thus, in particular, the Minister of Defence of
Ukraine Andrii TARAN and the head of the
Turkish Defence Industries Presidency Ismail
DEMİR signed a Memorandum of Intent
regarding defence-industrial collaboration on
warships, UAVs and gas turbine engines.
Further, the Ukraine Minister of Defence
Andrii TARAN and the Republic of Turkey
Minister of National Defence Hulusi AKAR
signed a framework defence cooperation
Agreement between the Cabinet of Ministers of
Ukraine and the Government of the Republic of
Turkey.
Commenting on this development,
Ukrainian President Volodymyr ZELENSKYY said
that the signing of these documents offers new
possibilities for further growth and expansion of
bilateral cooperation in defence equipment
production.
"Defence-industrial cooperation is crucial for
the development of our strategic partnership,
and I am very happy that today, we have made
it even stronger," President ZELENSKYY said.
The Cabinet of Ministers of Ukraine, in early
July 2021, gave its nod to a bill on ratifying the
framework agreement on defence cooperation
with Turkey, which is now awaiting adoption by
Ukrainian Parliament, the Verkhova Rada. The
Agreement identifies 21 areas for defence
cooperation between Kyiv and Ankara. These
include, but are not limited to military training,

defence equipment development and
production, the exchange of classified military
information, peace-keeping operations,
countering piracy, as well as defence-related
R&D and production. Ukrainian and Turkish
expert communities share a common view that
this deal is establishing ‘a base for cooperation
that offers great possibilities for both countries.’
The Istanbul Summit meeting held on this
April 10, between the Ukrainian and Turkish
leaders provided a fresh impetus to the bilateral
engagement between the two nations.
Following the meeting, the leaders of the two
countries declared their commitment to further
boosting bilateral cooperation in defenceindustrial production and technology
development through the implementation of
ongoing projects and launching new ones.
Among the topics discussed by the two
presidents were the launch of local production
of Turkish-developed combat-capable Bayraktar
UAVs in Ukraine and setting up an industrial
partnership for production of Antonov An-188
military transport aircraft.

Major Bilateral Collaborations
IN total, there are more than 50 UkraineTurkey MTC projects in progress to date.
Meanwhile, cooperation between the countries
is growing extensively in various areas, ranging
from mutual sales of finished weapons
products to technology transfers and setting up
industrial partnerships.
Thus, for example, Turkish ASELSAN has
since 2016 supplied Ukrainian armed services
with its radio systems, and these radios began
to be assembled locally in Ukraine in 2019.
The Parties are seeking to expand this
experience out to other areas of mutual
interest to both of them.
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[Photo: Courtesy of the Ukrainian
Presidential Press Office].

Thus, Ukraine, in 2019, purchased six
Bayraktar TB2 combat UAVs and three ground
control stations developed and manufactured
by the Turkish company BAYKAR Makina. These
UAVs have been added to the Ukrainian Air
Force fleet. In June 2021, the Ukrainian Navy,
too, took delivery of its first unit of the extended
300-km range Bayraktar TB2 system.
The Ukrainian military, who are looking at
the Turkish drones as an essential force
multiplier, plans to purchase from this
manufacturer some five dozen UAV platforms,
of which a certain number will likely be
assembled under license locally in Ukraine. This
interest is mutual as Turkey is seeking
technology transfers of interest to it.
In 2019, Ukrspecexport, a state-run
company affiliated with the Ukroboronprom
defence industries conglomerate, established
Black Sea Shield, a partnership with Baykar
Defence that would enable the two parties to
share technologies that they need and to
reduce the procurement cost of finished
weapons products through the establishment
of domestic manufacturing capacities.

The Ukrainian Navy accepted the delivery of its first Bayraktar
TB2 UCAV system in early
July ’21 [top]. In December
‘2o, Kyiv hosted the
inaugural meeting of the
‘Quadriga’ [2+2], a new
platform for Ukrainian and
Turkish political and security
consultations involving the
Ministers of Defence and
Foreign Affairs of the two
sides [left] [Photo: Courtesy
of Anatolian Agency]. The
two countries are also
looking for cooperation in
artillery systems [right].

In particular, a joint venture has been
established to manufacture the Ukrainiandeveloped anti-tank guided missile system SKIF
in Turkey, while Ukraine is set to build a joint
venture production line for Bayraktar TB2
combat drones and, in the future, possibly also
the Akıncı UAVs developed by BAYKAR Makina,
which represents the success of another
collaborative effort of the two countries.
Joint-venture production of Bayraktar TB2
combat drones in Ukraine was among the
topics discussed by Presidents ERDOĞAN and
ZELENSKYY during talks in Istanbul this April. The
decisions made as a result of this meeting gave
a boost to work to this end.
Along with the issues pertaining to
Bayraktar TB2, proposals regarding a mediumterm project on co-production of the An-188
military transport aircraft was on the agenda of
bilateral talks too. Being a project of great
interest to both Ukraine and Turkey, this has the
potential to raise bilateral cooperation to a
whole new level. The project could be
executed through the combined use of
financial and technological resources of Turkey
and Ukraine, with the latter’s well-developed
industry for design/development and
production of transport aircraft and a significant
potential in the field of aircraft engines, which
are of interest far beyond the realm of transport
aviation.
One example is the Akıncı UAV mentioned
above, which is designed fitted out with the AI450T turboprop engine developed by the
Ukrainian Ivchenko-Progress company. The
Ukrainian engine has allowed the Turkish UAV
to climb to 11.6km altitude and to stay aloft in
the air for a record long 25 hours and 46
minutes. It should be mentioned here that the
Ukrainian engine is also planned to be adopted
for Turkey’s future unmanned fighter jet
currently being developed by BAYKAR Defence
under the project titled MIUS. The Ivchenko-
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Progress AI-25 series twin-shaft, double-circuit
turbojet has been in full-rate series production
by MOTOR SICH JSC.
Ukrainian aircraft engines could be a good
option for aircraft of other types too. This goes
in particular for the projected Turkish helicopter
T-929. This year in June, Ukrainian MOTOR SICH
contracted with the Turkish company Turkish
Aerospace Industries (TAI) to supply 14 engines
for the initial batch of the new choppers.
Turkey might find interest also in the
Ivchenko-Progress turbojet AI-305A. This could
find utility in ROKETSAN’s projected missile
systems like the cruise missile SOM and the
anti-ship missile Atmaca.
The topic of cooperation in the naval
domain has assumed special relevance
following the October 16, 2020 signing of the
Framework Defence Cooperation Agreement
between the Cabinet of Ministers of Ukraine
and the Government of Turkey. The document
encompasses the joint production of four
Turkish-designed Ada-class corvettes for the
Ukrainian Navy. The first of class is expected to
be ready for testing by late 2023. The Ada
corvette project is envisaged to be a massive
collaborative effort between Ukrainian and
Turkish businesses.
It should be noted that cooperation
between Ukrainian and Turkish shipbuilders
may be expanded far beyond the boundaries
of the Ada corvette project. Potentially, the two
sides could effectively work together where
their competencies are synergistic, free of
technological reliance on third countries and
able to offer competitive products to export
markets.
For example, it is thanks to joint naval
technology projects that the dialogue between
the State Enterprise ‘Research and Production
Complex of Gas Turbine Engineering ‘ZoryaMashproekt’ and Turkey’s LODOS Propulsion
Enerji Sanayi ve TAŞ has been pushed forward.
A memorandum of cooperation signed
between the Ukrainian and Turkish companies
is proof of their intention to promote further
their mutually beneficial relations.
There is a wide scope for cooperation
between Kyiv and Ankara also in the field of
joint development and production of armoured
combat vehicles. The new 1,500 horsepower
tank engine 6TD4 developed and produced by
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the Ukrainian Malyshev Plant company could
be selected to provide power for Turkey’s 3rd
Gen main battle tank Altay and the country’s
new self-propelled artillery platforms. In
addition, Ukraine and Turkey share a history of
long, effective collaboration aimed to create the
Pulat armoured vehicle active protection system
for the Turkish Armed Forces and to tap the
potential for bilateral technology transfers in
other technology areas.

Turkey has purchased 12 AI-450T engines from Ukraine to
equip its Bayraktar AKINCI UCAVs [top]. Ukraine has procured a
batch of MKEK 155mm Howitzer rounds for testing purposes
of the Ukrainian Bodhana self-propelled system [bottom].
Ukraine and Turkey have been cooperating on the Pulat
active protection system, seen here on the FNSS Kaplan MT
[bottom left]. A Team of Ukrainian Officials visited Turkey in
August ‘2o to further negotiations on bi-lateral cooperation in
defence, aviation and space exploration [Photo Ukrainian
Cabinet of Ministers Press Office] [Bottom right].

The Future is Already Here
SUMMARIZING the above discussion, we
can single out the areas of Ukraine-Turkey
MTC that hold most promise for both
countries. These are in the first place the
construction of aircraft and
development/manufacture of unmanned aerial
vehicle systems; development and production
of missile systems and precision guided
weapons; and the development and
construction of surface warships. Also of
interest in this regard is the exchange of
technologies related to the design,
development and production of armoured
combat vehicles, communication systems,
combat command and control systems, and
military radar technologies. A number of other
cooperation areas might be of interest too,
given the experience Ukraine and Turkey have
had of using their military forces and
equipment in real world combat deployments.
The strategic partnership between
Ukraine and Turkey as it relates to further
growth and expansion of defence-industrial
and defence technology cooperation should
be aimed to provide synergy between
defence industrial capabilities of the two
countries in order to produce new weapons
technologies for their own armies and to
boost their respective competitive abilities on
export markets.
IDEF 2021, the 15th International Defence
Industry Fair to be held from August 17 through
20 in Istanbul should and can provide a regular
platform for exchanging ideas and good
practices and for sharing good news about
new success stories and the results of and
prospects for effective MTC between Ukraine
and Turkey ID
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AW101: Çok Görevli bir Çözüm
AW101 çok‐maksatlı orta sınıf üç motorlu helikopterin küresel filosunun toplam uçuşu yarım milyon saa# aşarken,
önde gelen operatörlerden birisi ise tek helikopterde 7,500 saa# geride bırakmış$r. Bugün dünya çevresinde 10’dan
fazla ülkede 10’un üzerinde kullanıcının elinde 200 adede yakın helikopter hizmet verirken, Norveç ve Polonya dahil
olmak üzere siparişler üre#mdedir.

AW101’in çok-maksatlı orta sınıf üç motorlu
helikopterin küresel filosunun toplam uçuşu yarım
milyon saati aşarken, önde gelen operatörlerden
birisi ise tek helikopterde 7,500 saati geride
bırakmıştır. Bugün dünya çevresinde 10’dan fazla
ülkede 10’un üzerinde kullanıcının elinde 200
adede yakın helikopter hizmet verirken, Norveç ve
Polonya dahil olmak üzere siparişlerin üretimi
devam etmektedir
AW101’in uzun menzil, yüksek kapasite ve
gelişmiş teknoloji özellikleri, maliyet-etkin çokmaksatlı bir helikopterin bünyesinde bir araya
geldiğinde, AW101, deniz helikopteri görevleri için
en iyi tercih olmaktadır.
En yeni AW101 için tanımlanan temel
bileşenler 15,600kg’a kadar maksimum brüt ağırlık
sağlarken, üç adet güçlü motor AW101’e en yakın
rakiplerinin üzerinde bir faydalı yük ve performans
avantajı kazandırmaktadır. Bir taraftan üç adet motor
yüksek seviyede emniyetin teminatı olurken, diğer
taraftan AW101, yakıt sarfiyatından tasarruf ve
artırılmış menzil kazanımı için çift motor seyir sürati
kabiliyetine de sahiptir.
AW101’in aviyonikleri ile görev teçhizatı; çeşitli
kabiliyetlere ilaveten entegre sayısal kokpit, dörteksenli Sayısal Aviyonik Sistem ve Sağlıklı Çalışma ve
Kullanım İzleme Sistemi (Health and Usage
Monitoring System/HUMS) ile tam entegrasyon
altında mürettebata artırılmış durumsal farkındalık,
görev verimliliği ile gece ve gündüz süratli taktik
değerlendirme kabiliyeti kazandırmaktadır. AW101’in
hayatı idame odaklı tasarımı, zorlu hava şartları ve
tehdit ortamlarında otonom bir şekilde görev
yapabilmeye yönelik kullanıcı talepleri ile
tanımlanmaktadır.
AW101, ASuW, ASW ve HEW harekâtları için
tamamen entegre bir görev sistemi ile donatılmıştır.
Su üstü savunma harbi (ASuW), erken ikaz ve
devriye/AK görevleri için AW101 güçlü bir 360° radar
sistemi opsiyonları ile uzun menzilli havadan
yüzeye füze (ASuW görevleri) uyumluluk özelliklerine
sahiptir. Denizaltı savunma harbi (ASW)

Photo: Leonardo Co

konfigürasyonu ise daldırma sonarı ve sonoboylara
ilaveten torpido ve su-altı bombası için silah
taşıyıcıları ile donatılmıştır.
Gelişmiş 360° hava gözetleme radarı ve taktik
veri-linki, artırılmış havada kalış süresi için çift motor
seyir sürati ile birlikte önemli bir uzun menzilli
havadan erken ikaz kabiliyeti sağlamaktadır. Uzun
süreli havada kalış kabiliyeti, mayın avlama, mayın
imha ve mayın tarama görevleri için ideal bir çözüm
sunmaktadır. AW101 kabini mevcut ve planlanan
Havadan Mayın Karşı Tedbirleri (AMCM) ile
uyumludur.
AW101 helikopteri, dünyanın çeşitli
donanmalarında görev yapmaktadır. Kraliyet
Donanması (RN) AW101 Merlin Mk2 helikopterlerini,
halen çevre suları da kapsayacak şekilde uçak
gemisi taarruz grubuna göz kulak olma
görevlerinde; gemiler ve mürettebatını düşman
denizaltıları, gemileri, uçak ve füzelerine karşı tam
emniyete almak amacıyla kullanmaktadır.
Diğer kullanıcılar arasında İtalyan Donanması,
AW101 filosunu tüm ana deniz harekât ihtiyaçları
da dahil olmak üzere bir dizi görev için oldukça
esnek bir şekilde kullanmaktadır. 2021 yılı başında
Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (JMSDF) 25,000
uçuş saati kilometre taşını yakalamıştır. Kawasaki
Heavy Industries (KHI) JMSDF’a ilk AW101
helikopterini 24 Mayıs 2006’da, ilk Havadan Mayın
Karşı Tedbirleri (AMCM) donatımlı MCH-101’i ise

2015 yılında teslim etmiştir. Japonya, filosunda
toplam 13 adet AW101 helikopterine sahiptir. Buna,
Japonya’nın Antartika araştırma faaliyetlerinde
kullandığı CH-101 modeli de dahildir. AMCM
kabiliyetli AW101/MCH-101 modelinin geliştirilmesi,
ana müteahhit KHI önderliğinde yürütülürken,
Leonardo teknik destek vermeyi sürdürmektedir. İlk
MCH-101 helikopteri 2016 yılında harekât görevine
başlamıştır.
Temmuz 2021 tarihinde Leonardo, Polonya
Donanmasının ilk AW101 helikopterinin, Şirketin
Yeovil Tesislerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini
açıklamıştır. Şirket, Nisan 2019’da kapsamlı bir
entegre lojistik ve eğitim paketiyle birlikte 4 adet
AW101 helikopterini Polonya Millî Savunma
Bakanlığı’na teslim edeceğini beyan etmiştir.
Platform, Polonya Donanmasının helikopter
kabiliyetini önemli derecede artırması
beklenmektedir.
Polonya Deniz Havacılık Komutanlığı AW101
helikopterleri, başta Arama Kurtarma (AK) moduna
sahip otopilot, veri iletim sistemi, taktik seyrüsefer
sistemi ile (pasif ve aktif) koruma ve öz-savunma
sistemleri de olmak üzere en modern görev
teçhizatı ile donatılacaktır. AW101, bunlara ilaveten
taktik telsiz, gözetleme radarı, keşif için FLIR ve SMod transponder kabiliyetine de sahip olacak olup
ayrıca 12.7mm MK ile de teçhiz edilecektir.
Tüm bunlara ilaveten, ışıldak ve harici
aydınlatma sayesinde her türlü hava şartında iyi
görünürlük temin edilmiş olacaktır. Helikopter; iki
adet vinç ile harici yük taşıma sistemi de dahil, sıhhi
ve kurtarma teçhizatı için de optimize edilecektir.
AW101 filosu acil durum yüzdürme sistemi,
cankurtaran salları ve soğuk hava hayatı idame kiti
ile de donatılacak.
AW101 dahili olarak hacimli kargo, ağır silah,
hafif taarruz araçları ve tam teçhizatlı muharip birlik
nakli kabiliyetine sahiptir. Geniş arka rampa 27.5m3
hacmindeki kabine kolay erişim sağlarken, AW101
helikopterleri 30 kişilik tam teçhizatlı birlik
taşıyabilmektedir ID
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Photo: Polish Ministry of Defence
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OTOKAR Son Nesil Araçları ile IDEF’te
Türkiye'nin global kara sistemleri
üreticisi OTOKAAR, 17-20 Ağustos
tarihlerinde düzenlenecek olan IDEF ‘21’de
savunma sanayindeki iddiasını bir kez daha
gözler önüne seriyor. Bu yıl 15’inci kez
düzenlenen IDEF '21 Uluslararası Savunma
Sanayi Fuarı'nda OTOKAR üstün harekât ve
beka kabiliyetine sahip, yeni nesil
araçlarıyla fuara damgasını vuracak.
KOÇ Topluluğu şirketlerinden, Türkiye'nin global
kara sistemleri üreticisi OTOKAR; 17-20 Ağustos
tarihlerinde 15'inci kez düzenlenen IDEF ‘21 Uluslararası
Savunma Sanayi Fuarı'na, Türkiye’de tasarlanan ve
üretilen askeri araçları ve kule sistemleriyle katılıyor.
Cumhurbaşkanlığı’nın himayesi ile T.C. Millî Savunma
Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuarda
OTOKAR, üstün harekât ve beka kabiliyetine sahip yeni
nesil zırhlı araçlarıyla yer alıyor. İstanbul Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda OTOKAR
standını ziyaret edecek kullanıcılar, OTOKAR’ın 11 zırhlı
aracını yakından görme ve inceleme imkanına sahip
olacaklar.
OTOKAR standında sergilenecek Yeni Nesil Araçlar
arasında ARMA 6x6 ve ARMA 8x8 çok tekerlekli zırhlı
araçları ile TULPAR paletli araçları yer alacak. Yeni nesil
araçların yanısıra AKREP II’nin dizel versiyonu AKREP IId
ilk kez sergilenirken, mayına karşı korumalı zırhlı araç
COBRA II MRAP ilk kez Türkiye’deki kullanıcılarla
buluşacak.
OTOKAR'ın kara sistemlerinde 34 yıllık askeri araç
tecrübesiyle Türkiye'nin en deneyimli şirketi olduğunu
belirten Genel Müdür Serdar GÖRGÜÇ; "Türk ordusu ve
güvenlik güçleri dahil, dünyada 35’ten fazla dost ve
müttefik ülkedeki kullanıcımız için günümüz ve gelecek
tehditlerine karşı en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için
çalışıyoruz. Türkiye'de ve dünyada farklı iklim ve

coğrafyalarda elde ettiğimiz deneyimleri, araç geliştirme
çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Kara sistemleri alanında sektöre
öncülük eden ve birçok ilki kazandıran bir şirket olarak
ürünlerimiz, mühendislik kabiliyetimiz, üretim imkanlarımız ve
deneyimimizle her zaman ülkemiz için göreve hazırız.” dedi.
IDEF’te yer alan tüm OTOKAR ürünleri şöyle
sıralanıyor:
● TULPAR 105mm Kuleli Paletli Yeni Nesil Zırhlı Muharebe

Aracı

● TULPAR 30mm MIZRAK Kuleli Paletli Yeni Nesil Zırhlı

Muharebe Aracı

● TULPAR-S Paletli Zırhlı Araç, BAŞOK Kule ile
● ARMA 8x8 Çok Tekerlekli Zırhlı Araç, KORHAN Kule

ile

● ARMA 8x8 Çok Tekerlekli Zırhlı Araç, 30mm NEFER

Kule ile

● ARMA 6x6 Çok Tekerlekli Zırhlı Araç, 25mm MIZRAK

Kule ile

● AKREP IId Zırhlı Keşif, Gözetleme ve Silah Platform
●
●
●
●

Aracı, 90mm Kule ile
COBRA II MRAP Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç
COBRA II Personel Taşıyıcı
COBRA II Zırhlı Acil Müdahale Ambulansı
URAL Zırhlı Personel Taşıyıcı, BAŞOK Kule ile ID

KAPAN Protection Against Mini/Micro UAVs
THE KAPAN Counter Drone System [CDS] will be exhibited at IDEF ‘21 with its latest sub-

systems and command control software.
Radar systems stand out as the most effective solution in detecting drones that have
become an up-to-date and asymmetric threat in critical facility and border security
applications. Working from this point, METEKSAN Defence
developed the KAPAN CDS under a self-funded programme and
launched it in ‘18. The KAPAN CDS in its latest configuration
which increases its performance to a new level, will be presented
at IDEF ‘21.
The Retinar FAR-AD Drone Detection Radar [DDR], a
component of the KAPAN CDS, is the result of extensive research as
well as the challenging field tests with the user. This version of the
Retinar DDR is equipped with a new antenna customized for
precise detection of mini/micro UAVs, high-performance hardware
and special algorithms supported by AI.
As a result, the Retinar FAR-AD, can now detect airborne
targets at longer ranges and scan a wider area in a single glance,
resulting in a more advanced oveerall system. Additionally, the
camera for classification and tracking of the detected drones and
the jammer system for the neutralization of the same are again an
integrated part of the KAPAN.
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The KAPAN CDS will be exhibited with a newly developed C2 software for the first time at
IDEF ‘21. Collecting information from all the sensors and providing a common aerial picture,
this C2 approach is regarded as one of the most innovative software developed in the world with
its AI-supported algorithms, 3-dimensional interface and open, scalable and modular
architecture.
İzzet Adil BAKTIR, Vice President of METEKSAN Defence,
emphasizes that a very effective system against mini/micro UAV
threats has been implemented with the KAPAN: “The emergence of
drones as a threat is a new issue for several years. The whole world
is debating the best way to defeat this threat. The issue has many
dimensions and they all need to be dealt with separately. We have
developed the KAPAN CDS as an open architecture system that can
handle different aspects of the issue, and can include scalable,
different types of sensors and strategies of defeating drones to meet
varying operational requirements. At IDEF ‘21, we would like to
highlight a new aspect of this system, the KAPAN C2 Software. This
software, supported by artificial intelligence, performs the process of
detecting and neutralizing the drone threats in a matter of seconds,
fully automatic, regardless of the operator. We see that this puts
METEKSAN Defence in the front of the competition emerging in the
field of anti-drone systems throughout the world.” ID
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“Yarının teknolojilerini bugünden hayal
ederek, tasarlayıp geliştirmeye odaklanıyoruz”
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Haluk GÖRGÜN, bugün ve yarınlara ilişkin görüşlerini
IDEF Daily okuyucuları ile paylaştı.
ID: ASELSAN’ın savunma sanayii
sektöründe dünya genelindeki konumunu
nasıl görüyorsunuz?

teknoloji üssü olarak; sivil sistemlerden askeri
çözümlere kadar uzanan geniş ürün
yelpazemiz, 12 yurt dışı iştirak ve ofisimiz ile
küresel pazarlarda sürdürülebilir ve istikrarlı
YKB H. GÖRGÜN: Savunma sanayii global pazarlama faaliyetlerimize; durmadan,
yorulmadan devam ediyoruz.
ölçekte hızla gelişiyor. Ülkelerin savunma
harcamaları incelendiğinde bu alanda ciddi bir
ID: ASELSAN nasıl bir 2020 yılını geride
güç rekabetinin de var olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz. Bununla beraber küresel arenada bıraktı? Değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
ileri teknoloji geliştiren savunma sanayii
kuruluşları, yenilikçi çözümlere oldukça
yoğun enerji harcıyor.
ASELSAN olarak bu zorlu küresel rekabet
ortamında, stratejik üstünlük sağlayacak bir
değerler zinciri oluşturmak için faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Geleceğin teknoloji sahalarına
yatırım yapmaya devam ediyoruz. İnsansız
teknolojiler, lazer ve elektromanyetik
sistemler, siber güvenlik ve uzay, uydu
teknolojileri, sanal gerçeklik ve yapay zekâ
gibi geleceğin savunma sanayii trendleri
üzerine başlattığımız çalışmalarımız, bütün
hızıyla sürüyor.
Kritiklik arz eden sivil teknolojiler ile
askeri teknolojilerin iç içe girdiği bir değişimin
yaşandığı bu dönemde, ileri teknoloji
çözümler sunan savunma sanayi firmalarının,
sivil alanlarda da faaliyet göstermesi günün
gereği olarak karşımıza çıkıyor.
Bugün, dünya standartlarında bir

YKB H. GÖRGÜN: 2020 yılı başında
karşılaştığımız ve etkilerini her alanda
hissettiğimiz pandemi koşullarında ‘ASELSAN
durmaz, duramaz!’ diyerek faaliyetlerimizi bir
gün olsun ara vermeden sürdürdük. Hem askeri
hem sivil alanlarda gerçekleştirdiğimiz
projelerimiz ile bu kritik dönemi çok iyi
yönettiğimize inanıyorum.
Salgının ilk etkilerinin görülmeye başladığı
andan itibaren ASELSAN içinde çok etkin bir
karar mekanizmasını hayata geçirdik. Bir taraftan
devletimizin ihtiyaç ve beklentilerini gözettik.
Diğer taraftan da çalışanlarımızın sağlığı için her
türlü tedbiri eksiksiz bir şekilde almaya çalıştık.
Ciromuz 2020 yılında bir önceki yıla göre
%24 büyüyerek 16 Milyar TL’yi aştı. Bugüne
kadar hiç ihracat yapılmamış 6 yeni ülkeye
daha ASELSAN ürünlerinin satışını gerçekleştirdik.
Dijital iş akış platformu ve güvenli iletişim
altyapısı ile faaliyetlerimizi dünyanın her
noktasında kesintisiz olarak yürüttük.
Yeni koşullar, dünya genelinde yıllardır
kemikleşmiş olan iş yapış biçimlerini tümüyle
yeniden şekillendirdi. Bu hızlı değişimin
gerçekleşmesi ise altyapı ve insan kaynağı
itibarıyla da hazırlıksız olan şirketleri olumsuz
etkiledi. ASELSAN uzun yıllardan beri değişime
liderlik eden ve bu doğrultuda en değerli
kıymeti olarak gördüğü nitelikli insan kaynağına
yatırım yapan bir teknoloji üssü. Bu öngörüyle,
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ASELSAN ailemize 2020’de katılan yaklaşık
1.500 yeni çalışanımızla yılı tüm zamanların en
yüksek istihdam rakamıyla tamamladık.
Savunma elektroniğinden sağlığa,
haberleşme sistemlerinden akıllı şehir
çözümlerine; enerji ve ulaşım sistemlerinden
uzay teknolojilerine kadar faaliyette
bulunduğumuz her alanda ürün ve
hizmetlerimizin milletimize sağladığı faydaları
gururla gözlemliyoruz. Pandemi koşullarının
ağırlaştığı bir dönemde seri üretimini yaparak
milletimizin hizmetine sunduğumuz solunum
cihazımız bu ürünlerimizden bir tanesi oldu.
Sadece ülkemize değil birçok yurt dışı ülkeye de
ventilatör cihazlarımızı ulaştırarak, pandemiyle
mücadelede etkin rol oynadık.
Elde ettiğimiz bu başarılı sonuçları çok daha
ileriye taşımak için önümüzdeki dönemde hız
kesmeden çalışacağımızın garantisini verebilirim.
ID: ASELSAN’ın ihracat performansına
ilişkin değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
YKB H. GÖRGÜN: Teknoloji, global
firmaların kendilerini konumlandırdıkları ve
geleceğe dair stratejiler belirledikleri en önemli
yapı taşı durumuna geldi. Bununla birlikte bir
diğer önemli yapı taşı da uluslararası pazarlama
ve iş geliştirme yetenekleri oldu. ASELSAN olarak
2019 yılının başında ihracata dayalı bir büyüme
stratejisi benimsenmiş ve buna uygun
organizasyonel yapılanmamız gerçekleştirilmiştir.
ASELSAN olarak, içerisinde bulunduğumuz
bu zorlu dönemde dahi, yurt dışı satışlarımızı bir
önceki yıla oranla %44 artırarak ABD$446
Milyon seviyesinde rekor bir rakama ulaştık. Yurt
dışı döviz girdilerimiz de yine rekor seviyede
yükselerek ABD$362 Milyon seviyesinde
gerçekleşti. Bu da demek oluyor ki 2020 yılı;
ASELSAN için en yüksek yurt dışı satış ve
tahsilatın sağlandığı, ihracat yapılan ülke
sayısının 70’e çıkarıldığı oldukça başarılı bir yıl
oldu. ASELSAN tarihinde ilk kez elde ettiğimiz bu
rekor sonuçların önümüzdeki yıllarda artarak
devamı için var gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz.
Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın açıkladığı; yatırım,
istihdam, üretim ve ihracat temelli ‘Ekonomi
Reformları’ kapsamında, ihracatı önceleyen

yatırımlara ağırlık verdiğimizi de özellikle
belirtmek isterim.
ID: ASELSAN’ın ArGe faaliyetlerini yoğun
bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Bu
konudaki çalışmalarınızdan bahsedebilir
misiniz?
YKB H. GÖRGÜN: Türkiye'nin en büyük
ArGe üslerinden birisi olarak; nano teknoloji,
mikro elektronik gibi çok yüksek sermaye, bilgi
birikimi ve yetişmiş personel gerektiren çekirdek
teknolojilerin geliştirilmesi konularının üzerinde
özellikle duruyoruz. Oyun değiştirici yeni
yöntemler, yaklaşımlar ortaya koymak için
yoğun çaba sarf ediyoruz.
İnsan kaynağımızın yaklaşık %60’ını ArGe ve
mühendislik kadromuz oluşturuyor. 2020
yılında, yaklaşık TL3,3 Milyar seviyesinde ArGe
yatırımı gerçekleştirdik. Milli teknoloji kazanımı
hedeflerimize uygun olarak, ülkemizin savunma
sanayiinde dışa bağımlılığının azaltılması,
savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının milli imkânlar
ile karşılanması için ArGe Mühendisliği
kabiliyetimizi her yıl artırdığımızı gururla
söylemek isterim.
Yenilikçi, yüksek teknolojiye sahip, güvenilir
ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu
kapsamda, yıllık ciromuzun ortalama %7’sini,
kendi öz kaynaklarımız ile finanse ettiğimiz ArGe
faaliyetlerine ayırıyoruz. Bugün için bünyemizde
200’e yakın öz kaynaklı ArGe Projesi
yürütmekteyiz. Pek çok üniversite, KOBİ ve
altyüklenici firma ile de iş birliği

gerçekleştiriyoruz. Bugünün teknolojilerini
dünden ürettiğimiz gibi, yarının teknolojilerini
bugünden hayal ederek, tasarlayıp geliştirmeye
odaklanıyoruz.
ID: ASELSAN’ın yurt dışı yatırımları ve
son gelişmeler hakkında bilgi verebilir
misiniz?
YKB H. GÖRGÜN: Öncelikle şunu belirtmek
isterim ki ASELSAN, ürün ve hizmet sağlamanın
ötesinde ülkelerin gelişimlerine, refahına ve
yaşam kalitelerine katkıda bulunmayı kendisine
amaç edinmiş bir firma. Bu anlamda küresel
liderlik vizyonumuzun meyvelerini toplamaya
başladığımız bir yılı geride bıraktık.
Yatırım yaptığımız ülkelerde geliştirdiğimiz
yerel üretim fırsatları ile ekosistemde yer alan
her çaptaki firmanın tasarım ve üretim
süreçlerini geliştiriyoruz. Yurt dışı iştiraklerimiz ve
ofislerimiz aracılığı ile yeni istihdam olanakları
sunuyoruz. Satış sonrasında eğitim, bakım–
onarım, servis desteğini en yüksek kalitede
verebilmek için yerel oluşumlara hız kesmeden
devam ediyoruz.
2020 yılında faaliyete geçirdiğimiz Katar
MRO (Bakım, Onarım ve Modernizasyon)
merkezimiz, ASELSAN Ukraine şirketimiz ve
Pakistan İslamabad ofisimiz ile küresel ayak
izimizi bir adım daha ileri taşıdık. Orta vadede
ise; dünyanın pek çok ülkesinde yeni irtibat
ofislerimizi, bakım-onarım-üretim-mühendislik
merkezlerimizi ve yeni iş ortaklıklarımızı
duyurmaya devam edeceğiz.
ID: Son zamanlarda ‘sürdürülebilirlik’
kavramı gündemde olan önemli konulardan
birini teşkil etmektedir. ASELSAN’ın
sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında bilgi
verebilir misiniz?
YKB H. GÖRGÜN: Geleceğe imza atma
amacı güden köklü bir şirket olarak, gelecek
nesillere müreffeh bir gezegen miras bırakmak
için var gücümüzle çalışıyoruz. Çevre, atıkların
azaltılması, karbon emisyonu ve ayak izinin en
aza indirilmesi gibi alanlardaki duyarlılığımızı,
çalışma prensiplerimizin en başında tutuyoruz.
Tüm faaliyetlerimizi çevresel sürdürülebilirlik
eksenli yürütüyoruz. Karbon Saydamlık
Projesi’nde (CDP) Türkiye İklim Değişikliği Liderleri
arasında yer alarak ülke ortalamasının üzerinde
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Yeni neslin çocuklarına teknoloji, bilişim ve
savunma sanayi alanında doğru ve faydalı
alışkanlıklar kazandırmayı amaçlayan Tekno
Macera platformumuz ile de çocukların hayal
güçlerini gerçek hayatta kazandıkları becerilerle
pekiştirmeleri için çalışıyoruz.
Sürdürülebilirlik kavramını, bütünleşik bir
değer olarak görüyoruz. İnsana ve gezegene
hizmet eden teknolojimizi her geçen gün daha
da geliştirerek gelecek nesillere aktarmak en
büyük hedeflerimizden biri.
ID: ASELSAN bu yıl IDEF’te kullanıcılarına
hangi yenilikleri sunmayı planlıyor?

performans gösterdik ve ‘A’ seviyesinde
derecelendirildik. Küresel iklim değişikliğiyle
mücadelede, uluslararası savunma şirketleriyle
aynı kategoride değerlendirilerek küresel bir
marka olduğumuzu da bir kez daha kanıtladık.
Doğal kaynak tüketimini asgari düzeyde
tutarak, yerleşkelerimizde Sıfır Atık Projesi çatısı
altında birçok düzenleme getirdik.
Çalışanlarımızın gönüllü olarak çevresel
sürdürülebilirlik faaliyetlerine katılımına da büyük
önem veriyoruz.
Sürdürülebilirlik önceliklerimizi; ekonomik,
sosyal ve çevresel başlıklar altında gruplandırdık.
Sürdürülebilir büyümenin sağlanmasındaki
en kritik araç olarak gördüğümüz teknolojiyi
kullanmaktan ziyade üretiyor olmak büyük bir

sorumluluk. Bizim için teknolojik gelişim ve
inovasyon, ASELSAN’ın genlerinde yer alan ve
tüm çalışanların sorumluluğunda olan bir kültür.
Bu bağlamda, sürdürülebilir büyüme stratejimiz
kapsamındaki hedeflerimiz doğrultusunda her
yıl güncellenen teknoloji yol haritamızda kritik
teknolojilerin kazanımına yönelik projeler
belirliyoruz.
Bunların yanı sıra, ASELSAN’ın değerlerini
Türkiye’nin değerleriyle birleştirmek amacıyla
2019 yılında kurduğumuz ASELSAN Sosyal
İnovasyon Liderleri (ASİL) Yardımlaşma
Derneğimiz, insana dokunan konuların ve
dünyanın geleceğine dair atılan adımların
ASELSAN kimliği ve bakış açısıyla ele alınması
hedefindeki çalışmalarına devam ediyor.

YKB H. GÖRGÜN: IDEF Fuarı bildiğiniz
üzere; savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve
uzay sanayii alanlarında uluslararası tanıtım,
pazarlama ve iş birliği platformu olarak dünyanın
en büyük savunma sanayii fuarlarından biri.
Pandemi koşularında dahi bu köklü fuara yoğun
bir ilginin olduğunu görerek hazırlıklarımızı da bu
çerçevede eksiksiz olarak yaptık. 300’e yakın
ürünümüzü IDEF’deki kapalı ve açık
alanlarımızda sergiliyerek yerli ve yabancı
ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Türk savunma
sanayiinin geldiği noktayı daha iyi anlamak için
herkesi ASELSAN standına bekliyoruz.
ID: Zamanınızı ayırdığınız için IDEF Daily
okuyucuları adına teşekkür eder, IDEF ‘21
de başarılar dileriz ID
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PARS IV 6x6 S-Ops in Qualification Testing
WITHIN the procurement project for the MKKA 6x6
Mine Protected Vehicle, signed between FNSS and the
Defence Industry Presidency (SSB), the PARS IV Special
Operations (S-Ops) vehicle provides an optimum balance
between the survivability of an MRAP-type platform and the
tactical mobility of a wheeled armoured combat vehicle.
Designed to meet the varied requirements of military,
internal security and special forces, the PARS IV S-Ops 6x6
can operate in a wide range of terrain and climate
environments. A high level of ballistic, mine and IED
protection, coupled with an RPG screen, protects crew and
powerpack from unconventional, unpredictable threats. Since
project commencement in ‘19, extensive mine testing has
been conducted with the user, as well as a variety of ballistic
and IED testing.
The weapon system – a universal mounting capable of
accommodating 7.62mm, .50 cal. or 40mm AGL weapons –
which can swiftly and easily be changed, depending on
mission requirements – is designed for simultaneous
engagements of targets from any direction. Two remotecontrolled turrets, incorporating two-axis stabilisation, allow
for firing on the move, while the considerable elevation
capability allows for engagement of targets on higher ground
or low-altitude airborne targets.
Advanced state-of-the-art mission equipment ensures
the vehicle’s combat effectiveness: specifically designed to
carry special operations teams to their mission objective and
to provide fire support where required, PARS IV S-Ops
provides safer route planning, command/control and rapid
targeting functionality, as well as offering maximum

situational awareness for all occupants. Visual coverage of
180° for the driver and 360° for all team members means
the vehicle can be efficiently operated in an ‘under armour’
mode.
A high-performance power pack and an independent,
hydro-pneumatic suspension system that is adjustable for ride
height provide for a high degree of tactical mobility, enabling
the vehicle to overcome difficult terrain and road conditions,
as well as contributing to drive safety and comfort for the
crew. The vehicle is highly versatile, reflecting a broad
spectrum of potential missions and operating zones. It is
capable of operating in all weather and terrain conditions,
including cross-country and urban, by day or night. Front and

rear axle steering provides a turning radius narrower than
that of a 4x4 vehicle, a unique feature that facilitates a rapid
manoeuvre capability in confined spaces, especially in lowinfrastructure urban areas.
In developing the PARS IV 6x6 S-Ops, FNSS has
leveraged all its competencies and capabilities – R&D,
extensive experience, next-generation vehicle development –
with the result that the vehicle will be delivered to Turkish
Armed Forces Special Operations units before the end of the
year ID
To learn more on FNSS Solutions, be our guest at Hall 7
Stand #710.

Avrupa'da 60 Adet Bell 505 Teslimatının Gururu
BELL Helicopter, Nisan ayında Avrupa'daki 60’ıncı
505 helikopterini Karadağ Hava Kuvvetleri'ne teslim etti. Bir
dönüm noktası oluşturan bu hava aracı, Karadağ Hava
Kuvvetleri'nin ikinci 505 teslimatı olarak askeri eğitim
amaçlarıyla kullanılacak.
Uluslararası Satışlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Patrick
MOULAY, “Avrupa'da 60 adet 505 teslim etmenin Bell için
heyecan verici bir kilometre taşı olduğunu,” dile getirdi. “Bu
başarı, hem Bell 505'in performansının, hem de
kullanıcılarımızın bu hava aracına olan güveninin bir
kanıtıdır. Avrupa'daki bu başarısının daha da ötesinde,
uluslararası piyasalarda Bell 505'e olan talepte de bir artış
görüyoruz. Gelecekte daha fazla büyümenin olmasını
bekliyoruz.”
Bell 505, çok yönlülüğü ve güvenilirliği ile öne
çıkmaktadır. Platform, geniş bir kitleye hitap etmektedir ve
özel mülkiyet, genel maksat, havadan denetim, kamu
güvenliği, askeri eğitim ve turizm gibi geniş bir yelpazede
hizmet vermektedir. 2020'de Bell, Avrupa'da, aralarında ABR
Invest, Elicompany, Karadağ Hava Kuvvetleri, Centaurium
Aviation ve Mountainflyers gibi kullanıcaların da olduğu,
diğer bölgelere kıyasla daha fazla 505 teslim etmiştir.
Bell'in Avrupa’lı müşterileri, bu dinamik hava aracı
hakkındaki olumlu düşüncelerini paylaşmayı sürdürüyor:
Mountainflyers Pilot ve CEO'su Christoph GRAF: “505,
havadan gezip görme amaçlı misafirlerimiz için çok müsait ve
önden ve yanlardan harika görüş kolaylığının tadını çıkarıyor.
Yolcular ödediklerinin karşılığını hem çok daha fazla konfor
ile hem de daha iyi bir manzara görünümü ile alacak.”
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Eski Savunma Bakanı ve Karadağ Hava Kuvvetleri’nden
Predrag BOSKOVİÇ: “Bell 505, son zamanlarda pazara giren
en modern helikopterlerden birisi ve doğru seçimi yaptığımızı
biliyoruz. Göreceli olarak küçük bir ülke ve küçük bir askeri
güç açısından en önemli faktör modernizasyondur. Bell ile
yakın işbirliğimiz ve helikopterlerin yüksek kalitesi,
görevlerimizi başarı ile yerine getirebileceğimizin bilinci ile
güvenimizi artırıyor.”
Elicompany'nin Ortağı ve Uçuş Operasyonları Direktörü
Cristian FORGHIERI: “Bell 505'e baktığımda, diğer Bell
ürünlerine benzemiyor, ama bir kez içine girip uçmaya
başladığınızda, hemen Bell tarafından tasarlandığını
anlıyorsunuz. Basit, hafif bir hava aracı, ancak Bell

ürünlerinin sağlamlığı ve güvenilirliğine sahip. Ondan emin
olabilirsiniz.”
Bell, Prag'daki Bell Destek Merkezinden hava araçları
teslimatı, Amsterdam'daki Bell Tedarik Merkezinden parça
ikmâli ve Fransa'daki HeliDeal aracılığıyla Bell 505 Eğitimi
sayesinde, Avrupa’lı kullanıcılara bölgesel tam kapsamlı
destek sunarken, müşterilerinin yanında olduğunu bir kez
daha gösteriyor.
505 hakkında daha fazla bilgi edinmek için
https://www.bellflight.com/products/bell-505 adresini ziyaret
edebilirsiniz ID
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Digital Troops: The Fighters of the Future
HAVELSAN Showcases Robotic and Autonomous Technologies in
Unmanned Aerial and Land Platforms at IDEF ‘21
WITH almost 40 years in simulation technologies, HAVELSAN presents its know-how and
capabilities to IDEF ’21 visitors under the concept of ‘Digital Troops’, which has been created in
the field of robotics and autonomous technologies.
The leading autonomous technology development has led to systems like the BARKAN, the
B 30 and the M 6, which are dressing up for the parade. These jointly make up the ‘Super
Intelligence System’, and is referred to as the ‘HAVELSAN Digital Troops.’
The Super Intelligence System (SIS) is a highly reliable analysis system which can also
function as a mobile system, has been developed in a move to maximize military efficiency
in the digitized battlefield, especially that of Autonomous Land and Air Systems serving
alongside military units on the battlefield. It is a sophisticated AI and intelligence solution
that increases mission effectiveness by providing very high data processing and analysis
capabilities.
The BARKAN Autonomous Medium-Class Unmanned Ground Vehicle can be utilized for a
multitude of missions, thanks to its superior autonomous features and its modular design, on
which different mission specific payloads can be integrated. It has been developed for carrying
or towing cargo, providing close protection, and armed reconnaissance.
HAVELSAN B-30 (Under the Cloud Autonomous Aircraft) is a Sub-Cloud Autonomous UAV
that can perform joint operations with all unmanned systems with its vertical landing and takeoff (VTOL) ability, fully autonomous mission capability, modular architecture allowing the
integration of different payloads, and many more superior features.
HAVELSAN M6 (Advanced Micro-Reconnaissance UAV System) which is an aerial
platform with four rotors, ultra-portable, capable of moving in flocks with high capabilities,
responds to the needs of modern armies. The M6 can perform many tasks autonomously,
including Instant Reconnaissance and Surveillance, and can perform joint operations with all
unmanned systems ID
Please visit the HAVELSAN Booth #1201/Hall 12
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completing the cycle of technological evolution: from building in Spain with a foreign
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S-80 Submarine Launching Ceremony
LAST April, Navantia celebrated launching ceremony of S-81, the first submarine of
S-80 class, in its shipyard in Cartagena (Murcia, Spain). The ceremony, sponsored by Her
Royal Highness the Princess of Asturias, was attended by the Minister of Defence, Margarita
ROBLES; the Chief of the General Staff (JEMAD), Almirante General Teodoro López
CALDERON and the Admiral Chief of Staff of the Navy (AJEMA), Almirante General Antonio
Martorell LACAVE, as well as the President of Navantia, Ricardo DOMINGUEZ.
The S-80 programme is the greatest industrial and technological challenge ever faced
by the national defence industry. Navantia is taking a huge technological step forward, as
it is taking the role of Technical Design Authority for the first time. In addition, Navantia is

design to building in Spain with Spanish design.
With S-80 program, Spain becomes one of the few countries that can design and
build submarines, an extremely complex task because these vessels must operate
autonomously in a hostile environment. Therefore, ıt represents a strong commitment with
national technological development, and thus, with national defence as well as with the
international positioning of Spanish industrial sector.
The S-80 submarine is an important technological and capacity leap. It will contribute
to missions of projection of naval power on land; it will have an integrated combat system
and a reinforced listening capacity. All of this will be added to the Air Independent
Propulsion (AIP) system. Based on a fuel cell system, this system will allow the ‘S-80 Plus’
to remain in deep submersion much longer, which will improve its discretion. For all these
reasons, it will be the most advanced conventional submarine in the world.
Several days after the ceremony, the submarine started the process of setting afloat.
Now, Navantia faces with determination and commitment the following milestones in the
development of the S-81: the port tests and the sea tests, which include sailing up to the
maximum operating depth, with a view to its delivery to the Navy in the first quarter of
2023 ID

Deniz Kuvvetlerimizin Güç Çarpanı; ZAHA
TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlıg!ı’nın (DzKK) amfibi
zırhlı araç ihtiyacını kars!ılamak için, Savunma Sanayii
Bas!kanlıg!ı (SSB) tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen
proje kapsamında gelis!tirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı
(ZAHA) IDEF ‘21’de bir kez daha gözler önüne seriliyor.
FNSS’nin, 23 adedi Personel Tas!ıyıcı, 2 adedi Komuta
Kontrol Aracı ve 2 adedi Kurtarma Aracı olmak üzere, toplam
27 adet araç teslim edeceg!i çalışmada mühendislik gelis!tirme
faaliyetleri tamamlanarak kalifikasyon as!amasına geçildi.
‘21 yılı içerisinde kalifikasyon testlerinin tamamlanması ve
ilk ürün tesliminin yapılması planlanan proje, ‘22 yılında
tamamlanacak.
Geçtig!imiz 2 yıl boyunca, ön prototip aracı ile
dayanıklılık, denizde performans, karada performans, kendini
düzeltme özellig!i gibi, SSB ve DzKK ile yürütülecek olan
kalifikasyon testlerinin provası nitelig!inde olan pek çok
mühendislik testi ve alt-sistem kalifikasyonları bas!arıyla
tamamlandı. Kalifikasyon testleri devam eden ZAHA,
benzerlerine göre daha yüksek balistik ve mayın korumasına
sahip olup, günümüzün en gelis!mis!görev donanımları ile
teçhiz edildi.
ZAHA projesinde, araç içi ve dig!er araçlar ile
haberles!me, LHD sınıfı TCG Anadolu gemisi ile iletis!im
sistemleri gibi ana alt-sistem tedarikleri için azami oranda

yerli ve milli imkânlar kullanılmıs!olup, proje kapsamında
periskop, palet, yol tekeri, hız azaltan gibi pek çok altsistemin yerliles!tirilmesi yapıldı.
ZAHA,

Araç içerisinde tas!ınacak personel sayısı,
Balistik ve mayın koruma seviyeleri, ve
Karada ve suda sag!lanacak performans kriterleri
alanlarında, benzerlerine üstünlük sag!lıyor.
Proje kapsamında yine FNSS tarafından ZAHA’ya o!zel
olarak tasarlanan ve üretilen ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule
(UKK), yerli ve milli silah sistemlerinin arasında yerini alıyor.
◆
◆
◆

Adını büyük Türk denizcisi, Çaka Bey’den alan ‘ÇAKA Uzaktan
Komutalı Kule’, Deniz Piyadelerinin emrine girecek olan
ZAHA’nın vurucu gücü olacak.
Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olacag!ı en hızlı amfibi araç
olan ZAHA, kara ve deniz gereksinimleri dengelenerek, görev
tanımı gereg!i hem bir askeri kara aracının hem de bir askeri
deniz aracının sahip olması gereken tüm özellik ve
kabiliyetleri üzerinde barındıracak. Silahlı Kuvvetlerin
envanterinde bulunan, hem deniz hem de kara için
tasarlanmıs!ilk ve tek personel tas!ıyıcı araç olan, aynı
zamanda alabora olma durumunda kendini düzeltme ve
Deniz Durumu 4’e kadar harekât kabiliyetine sahip ilk ve tek
yerli amfibi araç olan ZAHA ile FNSS, ilklere imza atmaya
devam ediyor ID
FNSS çözümlerini daha yakından görmek için Hall 7
Stand #710’da misafirimiz olun!
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MAM-T Provides A Bigger Kick at Longer Range for Armed UAVs
MAM-T

ROKETSAN brings a new dimension to the striking power of Armed UAVs with the
SMM/MAM-T, the new member of the Smart Munition Family.
ROKETSAN expands its Smart Micro Munition [SMM/MAM] Family of Missiles with the
MAM-T, already successfully proven in the field. MAM-T has been developed to address the
need for a larger warhead effectivity and a longer range, as a result of the experiences
gained with MAM-L and MAM-C. Receiving full marks from the user as a result of the initial
test firings, MAM-T is a first time visitor to the IDEF ‘21.
Members of the Smart Micro Munition [SMM/MAM] Family, already integrated on
Armed Unmanned Aerial Vehicles (AUAV] in service with the Turkish Armed Forces [TAF]
and the Gendarmerie General Command [GGC], have been used in operations with success
since ‘16 and ‘18 for the MAM-L and the MAM-C, respectively. Enhancing the effectivity of
fixed wing platforms and especially of AUAVs, the MAM Family is also in service with
friendly and allied nations. MAM-L and MAM-C outperform their rivals not only in

technology, but also in operational experience.
The MAM-T, developed by ROKETSAN engineers in light of the
experiences gained from the MAM-L & -C versions, has further
increased the capabilities of AUAVs. The firing tests were completed
in April of this year from the AKINCI Unmanned Combat Aerial
Vehicle [UCAV]. During the tests, AKINCI fired the Smart Munitions
MAM-C, and -L and test fired the MAM-T for the first time, all
scoring direct hits.
Developed nationally and indigenously, and optimised for
weight/effectivity, MAM-T can be used against armoured or soft
targets, buildings and surface naval targets. In addition to its
INS/GPS coupled mid-course guidance capabilities, the
ammunition provides a high precision against moving and
stationary targets in its Block-1 configuration while also boasting a
semi-active laser seeker. Designed for compatibility with a variety
of platforms, the latest member of the family, MAM-T provides a

MAM-C

30+km range on armed UAVs, 60km on light attack aircraft and over 80km on fighter
aircraft. With its longer-range capability, the MAM-T will continue to demonstrate the
game-changing identity of the family in the field.
ROKETSAN has completed the mass production adjustments to its production lines and
targets to supply the MAM-T into service with TAF in the near future.
Focusing on its vision for a leading role in the global defence and aerospace sector
with indigenous, reliable and pioneering rocket and missile solutions, ROKETSAN was
founded on 14 June ‘88, by a Defence Industry Executive Committee decree. ROKETSAN
designs, develops and manufactures a large variety of rockets, missiles, guided munitions
along with associated launching and propulsion systems, seekers, guidance and control
systems, fuses, warheads, hardware and software, integrates them on land, air and naval
platforms, provides logistics support for the same, produces rocket propellant, designs and
manufactures ballistic protection and ensures the development of space launch vehicles at
its facilities headquartered in Ankara. With a work force of over 3,400 including 1,800
engineers and its self-funded R&D programmes, ROKETSAN continues designing and
developing products indigenous to Turkey, with the aim of becoming the country’s largest
technological army ID
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Effective Communications Solutions from
KAREL
KAREL, will present its communications solutions at IDEF ‘21 in Istanbul. A prominent and
established electronics entity with its own patented innovative solutions, KAREL has based its
focus on a growth strategy in exports with sales to more than 30 countries.

Senih BAŞOL
Director of Defence
Industrial Solutions

solutions, corporate projects, system integration,
electronic device and card level [PCB]
production.
As a consequence of its experiences in the
commercial sector, KAREL identifies its basic
competence and capability in military systems
as “Providing cost-effective producible solutions
thru design”.
Senih BAŞOL, Director of Defence Industrial
Solutions, defines KAREL's defence product
portfolio as “We observe that KAREL meets the
requirements of users with a wide range of
products, while maintaining its focus in the
fields of information and communication
technologies”.

Land Solutions
A DEEP rooted industrial company with a
35-year history, KAREL has managed to project
its know-how in the commercial field to
defence industrial solutions. With a work-force
of around 3,500, the company is today Turkey's
largest entity in the communications electronics
sector without a foreign partner. Starting off in
the commercial world with the design and
production of public exchanges, KAREL has
become one of the top 15 manufacturers of
telephone exchanges, worldwide.
Housing all the processes from R&DE, to
testing and production under the same roof,
KAREL operates in the fields of
telecommunications, defence industrial

Switching Systems
On Switching Systems solutions, Director
BAŞOL underlined:
“We have a wide range of products for
networking in the military field, including IPbased switches, telephone/radio/external-line
gateways and intermediate units such as cable
converters and routers. Thanks to this diversity,
we are able to offer a wide range of turnkey
CO
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DS200T Military IP Telephone Exchange
DS200T, KAREL's portable military field
exchange, has been designed with the latest IP
technologies, which attained its first commercial
success in exports.
DS200T is an ‘any to any’ switching system
with built-in interfaces for use with all the fixed
equipment in service with the military, which
has been developed to create a network in
wired/wireless communications; that is to say, it
connects everything to everything.

In KAREL's solutions for land applications;
vital components of military communications
networks like Switching Systems and
Intercommunication/Radio Communication
Systems for land vehicles stand out.

PSTN

HF/VHF/UHF
Radio

solutions that meet all the requirements of
today's communication environment for long
distance wired/wireless voice, image and data
transmission.”

CO

PSTN

IP NETWORK

On the DS200T, Senih BAŞOL said:
“We have recently completed deliveries on
a purchase order issued by the Presidency of
Defence Industries (SSB) towards the
requirements of the Turkish Land Forces
Command (TLFC). To this end, the DS200T was
re-configured in keeping with the TLFC
requirements and designed for use either in a
shelter or stand alone in the field. With this
delivery, KAREL has also successfully completed
the largest local delivery in a single batch in the
field of defence. As for exports, the order we
received from Bangladesh for the DS200T
Telephone Exchange, once again demonstrates
the success of the system in a competitive
environment. We are hopeful of further orders
of this product both local and international.”
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Tactical Field Integrated Communication Infrastructure Solution
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Analog Telephones

Military Gateways
KAREL military gateways are designed for
use in the military tactical field, sealed against
environmental conditions and high durability.
The AG 102 Military Gateway (VoIP) is used
to convert data received from analogue, CO and
ISDN PRI interfaces in user terminals into
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AG 102 Military Gateways

TAG 102 Military Gateways

ethernet/IP data and transmit it through the IP
port and similarly, distribute data from a single
port in the reverse direction to other interfaces
(analogue, CO and ISDN PRI).
The TAG102 Military Radio IP Gateway
(Radio over IP), converts connected radios to
Ethernet/IP data and transmits them to ethernet
networks over IP ports.
Regarding the Gateway products, Director
BAŞOL pointed out: “We are proud to have
developed the first Turkish gateway family of
products with our indigenous technologies. As
a result, we are also able to provide costeffective tailor-made solutions.”
Intercom/Radio Communications Systems
IKT102 is a device designed for military
land vehicles, providing internal
communications from 3 up to 9 users, while
capable of outside connection via a radio
interface. The base model, consists of; a central
unit, military head sets and external speaker.
IKT110 is another product that ensures
internal and external (radio) voice
communication with modular, easy-to-use,
expandable user stations specifically designed
for land platforms.
The IKT110 stands out as a device that
provides ISDN-digital voice communication, full

duplex intercom capability, expandable up to 9
users, digital switching infrastructure that
provides 2 radio connections (HF/VHF/UHF), and
radio communication control over user stations.
Regarding this Family of Systems, Senih
BAŞOL stated that,
“Our intercom/radio communication devices
developed for land platforms fully meet the
needs in markets where simple and effective
solutions are sought. Our product family has
been developed to meet all military
environmental and electromagnetic
compatibility standards, while satisfying the
internal and radio communication needs of the
vehicle crew.
The local land platform manufacturers
recent domestic successes as well as their
accomplishments in the international arena
greatly pleases us as their solution partner. In
this regard, I can say that we have the
opportunity to work with all the domestic
companies producing land platforms”.

Head-Sets
In regards the Head-Set Family, which play
an important role in communications, Director
BAŞOL stated that:
“The critical
competence in the
design of HeadSets is, the ability
to filter unwanted
noise in the
tactical
environment, and
highlight the
Binaural Recording Test
desired sounds,
Environment
Our Acoustic
Laboratory

referred to as Active Noise Cancellation (ANC).
To this end, we develop a range of solutions in
our dedicated acoustics laboratory. In this area,
KAREL can offer a variety of solutions, including
bone conduction
head-set.”
IKT 110 Intercom/Radio Communication Systems

Intercommunications Solutions
Regarding Intercom Solutions, Senih BAŞOL
stated that;
“In Intercom Systems for naval platforms,
we provide user specific solutions in keeping
with specified requirements. The MAS200;
which KAREL first exhibited at IDEF ‘19, will also
be on display this year. The MAS200 was
developed as an indigenous solution for the
intercom needs of the SAT boats of the TNFC
and is also in service on platforms of allied and
friendly countries.”
KAREL's INTMAR Family of products stand
out as an intercom system solution developed
for relatively small platforms.
In addition to its intercom capability, the
INTMAR-100 features wireless
transmission/receiption, as well as enabling
right and left head-phone dedication to
intercom and radio transmission respectively.
The system further provides user authorization
for radio, where hands-free intercom is also
possible.
INTMAR-200, on the other hand, stands out
as an advanced IP-based solution that provides
uninterrupted communication with AC/DC
supply, provides a higher capacity in terms of
number of users with an added feature for
conference calls.
The MAS200 Intercom System is an

Naval Solutions
Looking at
KAREL's solutions for
naval platforms;
Intercom Systems,
Communications and
Switching and Alarm
Announcement
Systems stand out.
Relative to this area
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of activity Senih BAŞOL expressed that;
“In keeping with its field of expertise and
doing what it does best, KAREL has focused on
providing suitable solutions from small to large
naval platforms and has done well. At this
point, since 2010 KAREL has been providing
intercom, exchange, alarm and announcement
systems in military standards to almost all the
newly built platforms of the Turkish Naval
Forces Command (TNFC).”
Pointing out that commonality of products
throughout the Naval Forces have positive
logistical effects both for the Navy and for the
company, Director BAŞOL said that;
“Keeping in mind the environmental
conditions at sea and the difficulties of
transport, standardization and quality standards
are very important. In this regard, in products for
naval applications military standards and
redundancy should always be a conditional
requirement.”

INTMAR-100 Intercommunication System

INTMAR-100 Intercommunication and Telephone
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MAS200 Intercommunication System

indigenously designed solution for large
number of user stations and radio connectivity
capabilities, enabling the ship's commander to
communicate with both a higher command
center as well as his own ship's crew, in
addition to SAT teams that go ashore or on
another ship for operational purposes. Thanks
to the web interface, the system can be
controlled from the IP interface, providing voice
communication with HF/VHF/UHF radios with or
without encryption. Through head-sets
connected to User Stations (US), the left headphone is dedicated to listening to the other
US’s, while the right is ddedicated to listening
to the wireless traffic.
Switching/Exchange Systems: the Heart of
the Comms System
Senih BAŞOL gave the following
explanation on Communication Switching
System solutions;
“Communication Switching Systems are
systems that undergo an extensive revision
based on platform requirements. Our
exchanges, integrated with many peripheral
equipment based on their tasks, can be easily
adapted to the TNFC infrastructures with their
flexible design.”
Some features that stand out in KAREL's

exchange solutions for naval platforms:

We provide alarm and announcement system
solutions from five speakers up to 1,000 and
Alarm and Announcement Systems
from single alarm/announcement stations and
On the Alarm and Announcement Systems
announcement zones to dozens.”
solutions where KAREL provides indigenous
Thanks to its advanced features and
designs, Director BAŞOL said;
integrated structure, the AD101 System easily
“Our modular architecture, consisting of
meet the naval platform alarm and
multiple units for different ship requirements,
announcement requirements. With the alarm
allows easy adaptation to user requirements.
and address system, alarms can be given on a
regional basis within
the ship, and
announcements and
music broadcasts can
be made to selected
regions over RadioCD. The system,
which is controlled
and managed
through the amplifier
central unit, can be
changed easily. The
AD101 system can
also work integrated
with KAREL's
switching and
exchange systems.
AD101 Alarm and Announcement System
The power supply
of the whole system
is provided from a single point. Special filtering
prevents noise in the power supply. With
management software, the entire system can
be easily configured and error conditions can
be easily monitored.
AD102 Alarm and Announcement System is
a solution that was produced for small boats.
Thanks to its modular structure, the system can
easily meet a variety of requirements and
create different configurations.
The AD103 is a compact Alarm and
AD102 Alarm and Announcement System
Announcement System designed for larger
patrol ships.
Ship’s Telephones
For KAREL phones developed for naval
platforms, Senih BAŞOL underlined;
“Our analogue-based SATEL and IP-based
SIPTEL Family of phones, have been developed

DS200A IP Based Hybrid Ship Exchange

DS200A IP Based Hybrid Ship Exchange

AD103 Alarm and Announcement System
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in accordance with military environmental
conditions, including IP55 proofing. We produce
these phones in wall-mounted or wallembedded case structures.”
Other Solutions for Naval Platforms
Director BAŞOL stated that, “The highly
experienced work-force of KAREL is also
instrumental for a variety of differing solutions
for naval platforms, both small and large scale.
These can be subsystems of the whole system
as well as turnkey systems solutions. One such
example to those can be given as the Ship
Training and Entertainment System.”
KAREL's Ship Training and Entertainment
System is an ethernet IP-based system with
multiple 10” touch LCD screen panels that offer
exclusive use to the ship's crew, broadcast VOD
(Video-ondemand) TV and
music/radio.
The system

has the ability to record and monitor
(educational videos) and distributes broadcasts
through the system with the Antenna
Distribution Unit.

Avionics Solutions
As part of KAREL's activities on avionics
solutions, Senih BAŞOL said;
“KAREL's skilled manpower create many
products other than communications. In this
context, we provide turnkey solutions to the
Turkish defence industry main contractors in
different areas, from design to production.
Furthermore, we also have designs under our
own brand.”
Back-up Flight Instrument
The Back-up Flight Instrument is a system
that calculates and displays critical flight
information using its own sensor data when
the main flight indicator system is down. The
system also displays non-critical TACAN
(Tactical Air Navigation system) and VOR/ILS
(VHF Omnidirectional Range/Instrument
Landing System) information via the ARINC-429
interface. The system consists of four main

units: Front Backup Flight Instrument, Rear
Backup Flight Instrument, Air Data Unit,
Magnetic Heading Sensor Unit.
On the the Back-up Flight Instrument
Director BAŞOL underlined;
"The Back-up Flight Instrument is a solution
created under the scope of the technology
acquisition programme realized by TUSAŞ with
the Presidency of Defence Industry. The

introduction of this technology into Turkish
inventory on a platform will have a special
meaning for us, in terms of transforming our
efforts spent into a real national benefit.”
Engine Control Unit
The Engine Control Unit has been
developed for the ANKA Unmanned Aerial
Platform - PD170 diesel engine.
Referring to the Engine Control Unit, BAŞOL
pointed out;
“As a subcontractor to TEI, we design and
produce the hardware of the Engine Control
Unit for the ANKA UAV. In addition to being a
good example of an industrial cooperation
model, this product also stands out as the first
engine control unit of our defence industry,
whose performance has been confirmed.”
Team Work Makes the Dream Work
In addition to its indigenous solutions in
defence, KAREL is a solution partner for many of
the leading industrial organizations in the
sector, from design to production. Director
BAŞOL expressed that;
“As a well-established company that has
overcome a plethora of challenges, far beyond
our R&DE and production capabilities, our basis
with defence industrial companies depend on
constructive and mutual trust-based long-term
relations.”
In closing, Director of Defence Industrial
Solutions of KAREL, Mr Senih BAŞOL stated that;
“We are very hopeful that this year's IDEF,
which is a very important organization of Turkey
in the defence sector, will further increase
cooperation both in and outside of the
country.” ID
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NATO 2030: A Bridge Too Far?
NATO comes in for much criticism these days – some of it justified, most of it based on an
inadequate public understanding of its origins, its purpose and its role in maintaining relative
peace in Europe for seven decades. In that period, however, society, technology, politics and
public opinion has changed dramatically.
Tim MAHON
With a career in the defence and
aerospace industry spanning 37
years, Tim MAHON is Editor-inChief of Military Technology
SO has the map of the world and the
nature and volume of the threats faced by the
alliance’s constituent member states. Populist
politics and societal bias have radically altered
public perception of the utility of NATO – just
ask a resident of Ithaca, New York whether he
or she believes that NATO’s Article 5 obliges the
United States to defend Ankara, Turkey. Yet
NATO continues to struggle – valiantly – to
maintain its relevance, to adapt, to become
more agile (not an easy task for a monolithic
organisation dependent on consensus
decision-making) and to create a flexible,
competent and capable defensive posture, able
to confront, defuse and, where necessary,
defeat threats ranging from armed conflict to
cyberattacks, from economic warfare to
Collaboration will be key to supporting – and, indeed,
creating – the environment in which NATO 2030 can prosper.
European projects abound, but few have so far succeeded to
the level of their original intent. Transatlantically, however,
some projects are succeeding – notably the Boeing-Saab
joint development of the T-7A trainer aircraft, the aft sections
of which are built in Linköping, Sweden, then shipped to St
Louis, MO for mating with the front section. The complex
project has been made feasible by a dedicated focus on
digital design and development from the programme’s
origins. (Photo: Saab)

information warfare and from the Atlantic to the
Pacific and beyond.
In December 2019, leaders at the London
NATO Summit tasked Secretary General Jens
STOLTENBERG to lead a ‘forward-looking
reflection to make NATO stronger and fitter for
the future.’ Over the last year and a half – while
coping simultaneously with the effects of what
has arguably been the greatest global crisis in
living memory – STOLTENBERG has consulted
widely with stakeholders ranging from national
governments and military commanders to
independent academic experts, as well as a

The future battlefield will be characterised by weapon
systems and platforms that have far more autonomy and
decision-making powers than is the case today. While a
human ‘in the loop’ will continue to be mandated for
decisions regarding the use of lethal force, platforms such
as the Rheinmetall-led proposal for the US Army’s Optionally
Manned Fighting Vehicle programme will become far more
prevalent. (Photo: Rheinmetall)

degree of public consultation encompassing
youth, industry and parliamentarians. The result,
in June this year, was the endorsement by
NATO’s leaders of an ambitious agenda aimed
at ensuring the alliance remains strong,
prepared and united to face an era of
increased global competition, technological
rivalry and heightened uncertainty. That agenda
is enshrined in the NATO 2030 concept.
NATO 2030 comes at a pivotal moment for
the organisation. Faced with uncertainty from
every direction, forced to address threats the
original alliance was never designed to combat,
dealing with increasingly assertive behaviour on
the part of major nations such as Russia and
China, while simultaneously trying to make
sense of the considerable challenges Humanity
faces – climate change, disruptive technology,
the Internet of Things – the opportunity the
concept presents for a reorientation – a
‘strategic reset,’ if you will – is one that NATO

41

17 AGUSTOS | AUG 2021

itself has embraced and has ambitions to see
bear fruit at the earliest possible stage. What is
uncertain is the extent to which all member
states will pursue and support the agenda –
especially in light of the continued controversy
over burden sharing, which is only likely to
worsen given the undoubted struggles every
government will have in paying the COVID bill.
Fundamentally, NATO 2030 boils down to nine
strategic proposals.
Deeper Political Consultation and
Coordination. Top of the agenda because it is
the cornerstone without which all cooperation
on the agenda will be moot. Consultation –
broader based, more frequent and addressing a
wider agenda of issues – will be key, but so,
too, will be the imperative for coordination on
matters ranging from arms control to
technology transfer and from climate change to
national industrial sovereignty. Not only will this
mean more meetings – not a great surprise for
a bureaucracy, one might argue – but more
effective meetings which, given recent history, is
an ambitious objective, particularly when one
considers that leaders have committed to more
inclusive meetings: more actors, more
argument, more time expended and less
effective decision-making, perhaps? That’s what
history indicates – but maybe the level of
political and moral commitment truly is enough
to achieve a fresh start.
Strengthened Deterrence and Defence.
Attributed to John F KENNEDY, but almost
certainly apocryphal, is the statement “Russia
understands three things: strength, strength and
strength.” Simplistic, perhaps – yet Russian
testing of NATO resolve – in Ukraine, in Syria, in
the cyber domain and the political sphere –
provides ample evidence that Moscow seeks to
identify and exploit perceived weakness
wherever feasible. Key to countering this through
increased strength will be adherence to the
2014 Defence Investment Pledge – that each
state will commit a minimum 2% of GDP to its
own and collective defence. Which has yet to be
achieved by the majority of member states.
Improved Resilience. The alliance’s fist
line of defence. Resilience is an essential
construct for successfully fulfilling NATO’s three

core tasks: Collective Defence, Crisis
Management and Cooperative Security. Military
forces rely on resilient civilian infrastructure and
services. NATO 2030 seeks to establish and
maintain agreed minimum levels of resilience
across all states.
Preserving the Technological Edge. The
launch of a new civil-military Defence
Innovation Accelerator for the North Atlantic
(DIANA) will boost transatlantic cooperation on
critical technologies, promote interoperability
and harness civilian innovation. A multinationally-funded NATO Innovation Fund will
invest in start-ups embracing disruptive
technologies critical to Allied security – artificial
intelligence, data and computing, autonomy,
quantum-enabled technologies, biotechnology,
hypersonic technology and space. But success
will require a better, more collegial and
compromising approach to collaboration within
Europe, which so far has many poster children
and very few successes to point to.
Maintenance of national industrial sovereignty
is, it seems, incompatible with the tenets of
efficient and cost-effective capability
procurement.
Upholding Rules-Based Order. Seeking
cooperation with like-minded partners
elsewhere in the world and to strengthen ties
with the EU – laudable ambitions (not to say
essential policies) but how, precisely, NATO
plans to back up the rhetoric remains uncertain.
Failure of sanctions, weakness in approaching
intractable issues such as the Iranian nuclear
programme and precious little substantive
reaction (beyond fine sounding words) to
incursions such as Russia’s in Ukraine tend to
undermine high-minded initiatives such as this.
If teeth are to be bared it would be as well they
had the capacity to bite – and that potential
adversaries knew how deadly that bite might
be. Words are cheap: actions, as NATO has
learned time and time again, are far more costly.
And cost is, unfortunately, one of the
submerged reefs on which so many of NATO
2030’s proposals could conceivably founder.
Boost Training and Capacity-Building.
Here is a proposal that will be affordable,
achievable and potentially far-reaching in its

The GALILEO satellite constellation,
coupled with the next-generation of US
global positioning system satellites, will
form the core of NATO’s space-based
capability for accurate navigation and
weapons/sensor systems control well
into the middle of the century. (Image:
European Space Agency)

effects. Improving training – as has happened
with NATO assistance in Afghanistan and
Ukraine, for example – is a relatively cheap
method of achieving political, security and
industrial goals simultaneously. Building
capacity is more problematic, given the need
several member states have for wholesale
equipment recapitalisation. Readiness, however,
is difficult and costly to sustain and this is
where efforts must be concentrated if this
proposed objective is to be met.
Combat and Adapt to Climate Change.
What, may one ask, is NATO doing espousing
the need to combat climate change? Put
simply, it sees itself as a potentially acceptable
leader for the understanding and adaptation of
the impact of climate change on security. With
the debate raging red-hot as to who is
responsible and what to do about it, the
impending likely lack of substantive progress in
COP 26 in November means somebody,
somewhere, needs to step forward and achieve
something. That much is true. The inevitable
question, though, is whether NATO is that
somebody. And whether it has the knowledge,
expertise and wherewithal to achieve
something. Anything.
The Next Strategic Concept. The current
Strategic Concept was agreed in 2020 – and
started to take shape years before that. With a
more complex and unpredictable security
environment now than ever before, and with
the rise of China, a more assertive Russia,
hybrid/cyber threat evolution and the vastly
increased incidence of terrorism fundamentally
shifting the balance of power, NATO stands in
dire need of a fresh concept. If it is to survive
public scepticism, however, it needs to be
robust and inclusive. If it is to be achievable, on
the other hand, it needs to be affordable.
Investing in NATO. Some would argue this
needs to be first and foremost on the agenda.
The political reality, however, is that the
‘powers-that-be’ in the national capitals must,
perforce, be continually reminded of the
capabilities NATO urgently requires, and the
challenges it confronts, in order to persuade
them that concomitant levels of funding are
required. In the topsy-turvy world of gesture
politics that govern national security policies
and attitudes to collective defence, that is just
how it is.
In conclusion, it is worth considering all
the above against the background of the
current crisis in governments faced by almost
every nation on earth. The next several years
will be marked by a wealth of challenges,
primarily fiscal in nature, as nations large and
small try to pay the COVID bill. Simultaneously
with this, urgent issues such as climate
change and other environmental challenges
clamour for attention. Competition for
decisions from our political masters, therefore
– not to mention the urgent requirements for
funding – will be intense. What chance does
security and defence have in such an
environment?
If the argument that the principal duty of
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Large, expensive and fundamentally vulnerable assets, like France’s CHARLES de GAULLE
aircraft carrier and its planned replacement, will remain a feature of NATO’s collective defence
and power projection well beyond 2030. The emphasis placed upon them, however, may
well decline as more attention is paid to alternative methods of achieving scalable effects –
unmanned systems, directed-energy weapons, less-tha-lethal weaponsry, &c. (Photo via
Wikipedia Commons)

government is to create, foster and maintain a
secure environment in which citizens can
prosper and grow succeeds in making itself
heard, then the chances are good. But the
current political noise environment is so chaotic
and complex that it seems unlikely, from a

dispassionate perspective.
By any objective analysis, NATO 2030 is a
concept whose time has come. It aims to
achieve a raft of worthy objectives, within a
relatively narrow timeframe. It is well thought
out and has already received the levels of

endorsement needed to take it further. But
does it seek to stretch the ‘art of the possible’
beyond current social, economic, fiscal and
political constraints? Is it, in fact, a bridge too
far?
Only time will tell ID

Demining with MEMATT:
Faster, More Effective, Higher Safety
THE Mechanical Demining Equipment (MEMATT)
designed and developed by the main contractor ASFAT,
within the scope of the Turkish Land Forces Command's
demining requirements, carries out demining operations
in large battlefields in very short time frames and, thanks
to its remote-controlled approach, under maximized
safety conditions. With its advanced features, MEMATT is
a new generation Unmanned Land Vehicle that improves
the logistics capabilities of armed forces.
Developed by ASFAT, completely under local
capability and technologies from R&D to design, prototype
testing to series production and certification, the MEMATT
was designed, manufactured and qualified in as short a
time frame as 14 months compared to the competition,
after project initiation. The MEMATT was delivered to end
users by completing all milestones within the same time
frame without any delays on any of the milestones, and all
the while under pandemic conditions.
ASFAT, with one of its most important competencies
‘the ability to create a business model’; established a
public-private sector cooperation model for the project;
working under the principle of “completing the best in
the shortest time” with its qualified project team and has
succeeded in delivering the MEMATT to end-users and at
a better cost compared to direct purchase.
Despite all the limitations brought on its use and
production, as of 2021, tens of millions of anti-personnel
mines are still active and thousands of civilians are
killed/injured every year while clearing of mined areas
becomes increasingly vital every day. Consequently, as a
result of the international importance given to demining
capabilities, even during the early stages of the project,
ASFAT began deliveries of the MEMATT to global users
‘simultaneously’ as the project developed.
The MEMATT, with the first export to brotherly
country Azerbaijan, is actively deployed in the field and

44

export-oriented production and deliveries continue in
batches. Following Azerbaijan, the MEMATT has recently
been contracted for export to Burkina Faso and there is
growing demand for the system from Asian and African
countries, where negotiations are underway at different
stages.
In addition to administrative, financial and
technical achievements attained as a result of the project,
one of the most important accomplishments has been the
creation of an internationally recognized certification
capability. In this context, the Turkish Mine Action Centre
(MAFAM) under the Ministry of National Defence gained
its internationally recognized certification capability and
the MEMATT has been certified by MAFAM, in accordance
with CWA 15044.
Maximum Performance, Minimum Risk
Providing the opportunity to clear mine fields in a
much shorter time (or alternatively much faster)
compared to alternative methods, MEMATT provides a
capability of clearance for an area of 1-1.9km2 per
hour.
As a result of its remote command and control
capability, MEMATT ensures an adequate safety zone at a

distance of 500m. The system has been tested against
anti-personnel and anti-tank mines and has been
designed with latest technologies of neutralization while
also clearing any existing vegetation in the field.
Additionally, MEMATT has successfully completed the
‘8kg TNT’ explosion resistance endurance test and
exhibited a far superior performance in this respect than
its competitors by neutralizing 95% of the mines during
the qualification tests.
With a hull designed for extreme conditions made of
all-metal plates resistant to external forces, a filter
system for engine air intake protection, Armox 500T
protection shield manufactured from armour steel as well
as steel tracks for rough terrain, and easily changeable
carbide tips for the tiller, MEMATT comes equipped with
state-of-the-art attachments.
In addition to many superior features such as field
performance, rapid parts replacement, use of multiple
attachments, the MEMATT has a modular design for ease
of transport by different means (containers, trailers,
transport aircraft, helicopters, etc.) thus providing the
advantage of logistic convenience as well as several
maintenance covers for ease of access ID
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SAR 56 VE SAR 762 MT ile
Ön Cephe Sarsılmaz
140 yılı aşan tecrübesiyle Türkiye’nin lider markası Sarsılmaz, dünyanın en önemli savunma
sanayi fuarlarından IDEF’21 de uluslararası arenada bir kez daha görücüye çıkıyor. Tabancadan
makineli tüfeğe kadar geniş bir ürün gamına sahip olan Sarsılmaz, geliştirdiği yerli ve milli
projelerle Türkiye’nin savunma sanayiine önemli bir katkı sağlıyor. SAR 223 ve MPT-76 gibi
yerli ve milli piyade tüfeklerinin üretimleri devam ederken, bu alanda gerçekleştirilen yoğun
ArGe çalışmaları sonucunda
yeni projeler hayata
geçiriliyor. Bu yeni ürünler
arasındaysa; saha
personelinden alınan geri
bildirimler doğrultusunda
geliştirilen Piyade Tüfeği SAR
56 ve Makineli Tüfek SAR 762
MT önemli bir yer tutuyor.
SARSILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Latif
Aral ALİŞ, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamak
üzere her türlü görevi zorluğuna bakmaksızın
üstlenmeye hazır olduklarını belirtirken, özellikle
son yıllarda geliştirdikleri dört farklı piyade
tüfeğine dikkat çekiyor. Latif Aral ALİŞ, ayrıca
7.62 ve 12.7mm makineli tüfekleri de ülkenin
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiklerini
vurguluyor.
İmza attığı projelerle büyük başarılar elde
eden Sarsılmaz, uluslararası savunma sanayi
devlerinin heyecanla beklediği IDEF’21’de de
dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.
Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yerli ve milli
tabanca geliştirme projesinde açık ara birinciliği
elde eden SAR 9 gibi dünya markaları yaratan

Sarsılmaz, şimdi de tasarım ve üretimini
gerçekleştirdiği Piyade Tüfeği SAR 56 ve
Makineli Tüfek SAR 762 MT gibi modelleriyle
uluslararası arenada yerini alıyor. Güçlü
performansları ve kullanıcı dostu yapılarıyla
dikkat çeken her iki silahın da IDEF’21’de büyük
ilgi görmesi bekleniyor.
Her görevde mükemmel sonuç için SAR 56

Sarsılmaz’ın ön cephede çarpışanlar için
geliştirdiği piyade tüfeği SAR 56, bu alanda
daha önce elde edilen tüm birikim ve deneyimi
üzerinde taşıyor. 5.56x45mm çapındaki SAR 56,
saha personelinden alınan geri bildirimlerle
geliştirilen, kullanıcı dostu bir tüfek.
Sarsılmaz, özgün olarak geliştirdiği SAR 223
ve seri üretimini üstlendiği MPT-76 piyade
tüfeklerinden elde ettiği birikimi SAR 56 ile bir
potada eritti. SAR 56, kısa vuruşlu gaz piston
tahrik sistemi ve 5.56 x 45mm çapıyla yüksek
performans sunarken, beş konumlu ve yanak
destekli dipçiğiyle de kolay kullanım olanağı
sağlıyor. SAR 56’nın bu ergonomik yapısı, uzun
ve sökülebilir el kundağının yanı sıra destekli el
kabzasıyla zenginleşiyor. Kurulu değilken de
emniyete alınabilen SAR 56 güvenliği ön plana
alırken, çift taraflı mandal grubuyla da taktik
kullanıma uyumlu bir yapı barındırıyor. Polimer
toz kapağı, ergonomik kayış bağlantı halkası,
göstergeli şarjörü SAR 56’nın diğer önemli
özellikleri arasında. Yüksek teknoloji ürünü bu
piyade tüfeği, farklı uzunlukta namlu boyu
seçeneklerine de sahip. 7,5”, 11” ve 14,5”
olmak üzere üç farklı namlu boyu alternatifi
sunan SAR 56, yakın mesafeden uzak menzile
kadar farklı koşullarda gerçekleşebilecek tüm
görevlere uyum sağlayabiliyor.
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Namlu Profili / Yiv-set: Sağa dönüşlü
6 yiv-set
Ateşleme Modları: Tek / Seri atış
Standart Tetik Ağırlığı: 25- 40N
Şarjörsüz Ağırlık: 3.250gr

SAR 56 7.5 INCH
Teknik Özellikler:
Kalibre: 5.56 x 45mm
Mermi Kapasitesi: Şarjör 30
Toplam Uzunluk: 670mm
Yükseklik: 270mm
Namlu Uzunluğu: 190mm
Atış Hızı: 650/850 at/dk
Mermi Kovanı Fırlatımı: Sağ
Namlu Çıkış Hızı: 700m/s
Namlu Profili / Yiv-set: Sağa dönüşlü
6 yiv-set
Standart Tetik Ağırlığı: 25-40N
Şarjörsüz Ağırlık: 2,850gr
Ateşleme Modları: Tek/Seri atış
Ürün Özellikleri:
Gaz valfi
Mesafe ayarlı gez ve katlanabilir nişangah
sistemi
Açılı el tutamağı
Adet göstergeli şarjör

SAR56 11”
Teknik Özellikler:
Kalibre: 5.56 x 45mm
Mermi Kapasitesi: Şarjör 30
Toplam Uzunluk: 803 mm
Yükseklik: 270mm
Namlu Uzunluğu: 279mm
Atış Hızı: 750/950 at/dk
Mermi Kovanı Fırlatımı: Sağ
Namlu Çıkış Hızı: 850m/s

Ürün Özellikleri:
Adet göstergeli şarjör
Gaz valfi
İki şarjör bağlantı aparatı
Açılı el tutamağı
Silahı kurulu pozisyonda emniyete alabilme
SAR 56 14.5”
Teknik Özellikler:
Kalibre: 5.56 x 45mm
Mermi Kapasitesi: Şarjör 30
Toplam Uzunluk: 890 mm
Yükseklik: 270mm
Namlu Uzunluğu: 368mm
Atış Hızı: 750/950 at/dk
Mermi Kovanı Fırlatımı: Sağ
Namlu Çıkış Hızı: 875 m/s
Namlu Profili / Yiv-set: Sağa dönüşlü
6 yiv-set
Şarjörsüz Ağırlık: 3,550gr
Standart Tetik Ağırlığı: 25-40 N
Ateşleme Modları: Tek/Seri atış
Ürün Özellikleri:
Adet göstergeli şarjör
Gaz valfi
Mesafe ayarlı gez ve katlanabilir
nişangah sistemi
Açılı el tutamağı

olanağı sunan SAR 762 MT, en az 50 bin atım
gövde ve 25 bin atım namlu ömrüne sahip. -52
ve +72˚C aralığındaki sıcaklıklarda çalışabilen
silahın bölge hedefleri için etkili menzili
1,200m’ye ulaşıyor. SAR 762 MT’nin azami
menzili ise 3,725m. Mekanizması açık
pozisyonlu/gaz tahrikli çalışma prensibine sahip
olan makineli tüfeğin üç farklı modeli bulunuyor.
SAR 762A MT uzaktan komutalı silah
sistemlerinde kullanılabilirken; SAR 762C MT,
Altay tankında ana silahla eş eksenli makineli
tüfek olarak çalışabiliyor. Piyadenin kullanımı için
geliştirilen SAR 762B MT ise hem çatal ayak
hem de üç ayaklı sehpa üzerinde
ateşlenebiliyor.
Sarsılmaz, SAR 762 MT’yi, Savunma Sanayii
Başkanlığı (SSB) ile 2018 yılında imzaladığı PMT
7.62x51 projesi kapsamında geliştirmeye
başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün
ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle projeye
başlayan Sarsılmaz, en az 50.000 atım
yapmaya elverişli bir piyade tüfeği ortaya çıkardı.
Tam otomatik olarak çalışan silah, şerit
(mayonlu mühimmat) ile besleniyor. Hem
sağdan hem de soldan şerit beslemesi
yapılabilen SAR 762 MT, her türlü araca ve
mevzie kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.
Hava soğutmalı silah, hızlı değiştirilebilir
namlu özelliğine de sahip. Bu sayede, yoğun
ateş baskısı gerektiren muharebeler gibi
silahların aralıksız ateş etmesi gereken
durumlarda, makineli tüfek nişancısı namluyu
hızlı ve emniyetli bir şekilde değiştirebiliyor.
Böylelikle silah, ateş gücü eksilmeden
muharebeye devam edebiliyor.

Kesintisiz güç: SAR 762 MT
Sarsılmaz’ın ön cephe savaşçıları için son
dönemde geliştirdiği ürünlerden bir diğeri ise
seri üretim aşamasına getirdiği SAR 762 MT
makineli tüfek ailesi. Türkiye’nin makineli tüfek
ihtiyacını tamamen yerli tasarım ve
mühendislikle karşılamak amacıyla üretilen SAR
762 MT hem piyade hem de araç üstü
kullanıma yönelik olarak geliştirildi. Hızlı namlu
değiştirilebilme özelliğiyle daha fazla atış yapma
Teknik Özellikler SAR762 MT:
Kalibre: 7.62 x 51mm
Mermi Beslemesi: Mayon
Ateşleme Modları: Seri atış
Toplam Uzunluk: 1,235mm
Yükseklik: 280mm

47
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Tetik Ağırlığı: 20 - 30 N
Namlu Uzunluğu
(Alev Gizleyen Dahil): 603mm
Atış Hızı: 550/650 at/dk
Mermi Kovanı Fırlatımı: Alt
Ağırlık: 12,250gr
Namlu Çıkış Hızı: 850m/s
Namlu Profili / Yiv-set: Sağa dönüşlü
4 yiv – set

SELENOİTLİ Kule ve zırhlı araçlar için (içten
kumandalı)
Teknik Özellikler:
Kalibre: 7.62 x 51mm
Mermi Beslemesi: Mayon
Ateşleme Modları: Seri atış
Toplam Uzunluk: 1,080mm
Yükseklik: 170mm
Tetik Ağırlığı: 20 - 30N
Namlu Uzunluğu
(Alev Gizleyen Dahil): 632mm
Atış Hızı: 550/950 at/dk
Mermi Kovanı Fırlatımı: Alt
Ağırlık: 11,800gr
Namlu Çıkış Hızı: 850m/s
Namlu Profili / Yiv-set: Sağa dönüşlü
4 yiv – set

Tetik Ağırlığı: 20 - 30 N
Namlu Uzunluğu
(Alev Gizleyen Dahil): 603mm
Atış Hızı: 550/700 at/dk
Mermi Kovanı Fırlatımı: Alt
Namlu Çıkış Hızı: 850m/s
Namlu Profili / Yiv-set: Sağa dönüşlü
4 yiv – set
Ağırlık: 12,250gr
Ürün Özellikleri (bütün tipler için):
Arpacık
Çatal ayak
Mayon besleme
Yan aksesuar rayı
Uzak ve yakın mesafeli gez
Hızlı namlu değiştirme (QCB)
Kurma kolu
Alev gizleyen

Toplam Uzunluk: 1,050mm
Yükseklik: 250mm
Tetik Ağırlığı: 20 - 30N
Namlu Uzunluğu
(Alev Gizleyen Dahil): 632mm
Atış Hızı: 550/950 at/dk
Mermi Kovanı Fırlatımı: Alt
Ağırlık: 10,750gr
Namlu Çıkış Hızı: 850m/s
Namlu Profili / Yiv-set: Sağa dönüşlü
4 yiv – set

PİYADE TİPİ Üç kademeli gaz
valfi
PLATFORM TİPİ Kule ve zırhlı araçlar için
Teknik Özellikler:
Kalibre: 7.62 x 51mm
Mermi Beslemesi: Mayon
Ateşleme Modları: Seri atış
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Teknik Özellikler:
Kalibre: 7.62 x 51mm
Mermi Beslemesi: Mayon
Ateşleme Modları Seri atış
Toplam Uzunluk: 1,235mm
Yükseklik: 280mm

PİYADE VE PLATFORM TİPİ Piyade ve
platform kullanımı için üç kademeli gaz valfi
Teknik Özellikler:
Kalibre: 7.62 x 51mm
Mermi Beslemesi: Mayon
Ateşleme Modları: Seri atış
Toplam Uzunluk: 1,235mm
Yükseklik: 280mm
Tetik Ağırlığı: 20 - 30N
Namlu Uzunluğu
(Alev Gizleyen Dahil): 603mm
Atış Hızı: 550/700 at/dk
Mermi Kovanı Fırlatımı: Alt
Ağırlık: 12,250gr
Namlu Çıkış Hızı: 850m/s
Namlu Profili / Yiv-set: Sağa dönüşlü
4 yiv - set ID

DAY |1 |GÜN

The Remotely Controlled Weapon Stations Preferred Globally
ASELSAN, one of the leading global players in
the area of land and naval weapons stations, continues
its contribution to the protection of its clients with
advanced Remotely Controlled Weapon Stations (RCWS)
against all asymmetric threats.
With more than a decade experience in the RCWS
market, ASELSAN provides up-to-date and reliable
technological solutions through direct sales as well as
local production under Transfer of Technology
programmes.
ASELSAN Remotely Controlled Weapon Stations are
in service with the armies and navies of 21 countries
worldwide. As of today, over 3500 stations have been
successfully installed on 35 different kinds of land and
naval platforms throughout the world.

Field proven in many
combat scenarios, ASELSAN
weapon stations are in
service with armies, security
forces, coast guards and
navies integrated on a wide
variety of platforms ranging
from armoured personnel
carriers to main battle
tanks, from fast patrol boats
to corvettes and frigates.
Automatic guns, automatic
grenade launchers, machine
guns with calibres ranging
from 7,62mm to 40mm, as
well as anti-tank missiles
are integrated on SARP,
SARP-DUAL, NEFER and
SERDAR for land platforms,
while STAMP, STOP and
SMASH have been
developed for naval
applications.
The standard set of
features for the RCWS

family include stabilization, automatic target tracking,
ballistic computation, night and day precision
surveillance capabilities, which all go to contribute in
maintaining the effective utilization of the weapon’s
firepower and provide first round hit on the target. These
weapon stations are able to operate in all types of
weather and sea conditions and provide maximum safety
for the operators with full operation under the protection
armour.
For more information, please visit the ASELSAN
booth#1200/Hall12 at IDEF ‘21 ID
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PN MİLGEM Artık Mavi Sularda…
TÜRK savunma sanayiinin tek kalemde
gerçekleştirdiği en büyük savunma sanayii ihracat projesi
olan PN MİLGEM’in Ana Yüklenicisi ASFAT’ın temel
amacı; öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını en
hızlı ve verimli şekilde karşılamak, Askerî Fabrika ve
Tersanelerin bakım, onarım ve idame alanlarındaki
imkân ve kabiliyetlerini yurt dışında tanıtarak bu
alanlarda piyasa oluşturmak, ihracat yaparak ülke
ekonomisine katkıda bulunmak ve kazancını da bu
fabrika ve tersanelerin modernizasyonuna aktararak bu
tesisleri daha verimli ve üretken hale getirmektir.
ASFAT; Ankara, İstanbul ve Pakistan konuşlu
merkezlerde yaptığı çalışmalar ile 80’e yakın ülkede Türk
mühendisinin yarattığı bilgi ve birikimin projelere
dönmesi için var gücü ile çalışmaktadır. İhracatın ülkemiz
için bir seçenek değil zorunluluk olduğu bilinci ile hareket
ederek, yarattığı katma değerin ülke ekonomisine
dönmesi için tüm gücü ile gayret göstermektedir.
Hâlihazırda ürettiği iş modelleri ile hem kamu-özel
iş birliği koordinasyonunu sağlamakta hem de Askerî
Fabrika ve Tersanelerin yeteneklerinin savunma sanayii
ile buluşmasına öncülük etmektedir. 26 Fabrika ve 3
Tersanenin yanında 200’ü aşkın kobi ve büyük ölçekli
firmaya projelerinde yer vererek sanayiinin gelişmesine
katkı sunmaya çalışmaktadır.

Etkin çözüm ortağı yaklaşımı…
ÜLKEMİZİN uluslararası alandaki prestij projesi
niteliğinde olan PN MİLGEM; savunma endüstrimizin
geldiği teknik kapasitenin, uluslararası iş yapabilirliğinin
ve yetenek olgunluğunun vücut bulmuş hâlidir. Dünya
barışına katkı sağlayan çok yönlü bir proje olan PN
MİLGEM; sadece gemi ihracatından veya platform
satışından ibaret değildir, iki dost ve kardeş ülke
arasındaki yakın ilişkilerin bir yansımasıdır.
Siyasi, askerî ve ekonomi merkezinin Asya-Pasifik'e
doğru kaydığı dünyada ASFAT; ihracat faaliyetlerinde
kardeş ülkelerin gereksinimlerine yüksek önem
atfetmektedir. Pakistan’ın, MİLGEM Korveti’ne sahip
olması, bölgede dengeleri değiştirecektir. Bu nedenle
ASFAT’ın, Türk Ordusu’ndan farklı görmediği Pakistan

Ordusu’na desteği, her daim devam edecektir.
Kuruluşundan itibaren hem millî hem de uluslararası
projelere imza atan ASFAT; Türk savunma sanayii sektörüne
yeni bir nefes getiren, dost ve kardeş ülke Pakistan’ın
çıkarlarının korunmasına destek sağlayacak olan böyle bir
programı yönetmenin, alanında en yüksek teknoloji ile
donatılmış bir gemi inşa etmenin onur ve gururunu
yaşamaktadır. Bu kapsamda uygulama takvimi kritik
adımlarının takibi, ASFAT tarafından titizlikle yapılmaktadır.
Söz konusu sözleşme; ASFAT’ın ‘çözüm ortağı yaklaşımı’
ile tasarlanmış olup gemilerin inşasının yanında, Pakistan
Deniz Kuvvetlerine birçok alanda teknoloji transferini de
içermektedir. Dolayısı ile proje kapsamında edinilen tecrübe
ve bilgi birikimi, dost ve kardeş Karaçi Askerî Tersanesi ile
paylaşılmaktadır.
Pakistan'ın dizayn ve üretim yeteneği kazanması,
Pakistan-Türkiye iş birliğiyle ortaklaşa Türk orijinli geminin
Pakistan'da üretilmesi, başka ülkelere satış imkânı
doğuracaktır. ASFAT; söz konusu 4 geminin dışında 5’inci
Gemi Dizayn Projesi için tek takım ruhu ile, 5’inci geminin
bütün hakları ASFAT’ta ve Pakistan tarafında olacak şekilde
çalışacaktır. Böylelikle ASFAT; başladığı bu yolculuğu
adımlarına uygun şekilde tamamlayarak kardeş iki ülkenin iş
birliği alanlarını artırmakta ve bu dostluğa güç katmaktadır.
Türk mühendisliğinin ilham verici yolculuğu
mavi sularda…
TÜRK Deniz Kuvvetleri tarafından MİLGEM
korvetlerinin tasarımından yararlanarak ve bu korvetlerin
devamı olarak dizayn edilen bir proje olan PN MİLGEM; uzun
menzile, etkin silahlara, etkin komuta, kontrol, savaş
sistemlerine ve yüksek seyir siasına sahip millî bir yüzer
unsurdur.
Proje ile; Türk mühendislerin vizyonu, merakı ve
yaratıcılığından ilham alınmış olup Türk mühendislerin dünya
standartlarında ve ötesinde bilgi ve beceriye sahip olduğu
kanıtlanmıştır.
Denizcilik geleneği olarak hatırlanan, gemilerin önemli
ve tarihi günlerinden olan ilk sac kesimi, ilk kaynağı, ilk
bloğun kızağa konması, geminin denize indirilmesi, hizmete
girmesi ve sonunda engin denizlerde özgürlüğüne kavuşması

sırayla gerçekleşecektir. Şimdilerde ise PN MİLGEM
Projesi’nin 8’inci kilometre taşının tam tarihinde ve
eksiksiz olarak ilerlemesinin haklı gurur, onur ve
mutluluğunu yaşayan ASFAT; PN MİLGEM’i mavi sular ile
buluşturmuş olmanın heyecanındadır.
Tüm paydaşlarının katkıları ile Askerî Tersanede
oluşturulan gemi inşa altyapısı, nitelikli mühendislik
gücü ve tecrübeli işçileri sayesinde harp gemileri; maliyet
etkin ve zamanında millî sistemler ile inşa ve modernize
edilmekte, bakımları yapılabilmekte, meydana gelen
arızalarına ise dünyanın neresinde olursa olsun 7/24
Askerî Tersane tarafından süratle müdahale
edilebilmektedir.
Gemiler; Su üstü Harbi, Asimetrik Harp, Hava
Savunma Harbi, Denizaltı Savunma Harbi ve Çok Tehditli
Ortamda Harekât dâhil, pek çok görevi icra edecek
kabiliyetlere sahiptir. Gemilerin Pakistan Deniz
Kuvvetlerine katılmasını müteakip Pakistan Deniz
Kuvvetlerinin duruş ve vuruş gücüne önemli katkı
sağlayacağı değerlendirilmektedir.
PN MİLGEM Korveti Ada Sınıfı Korvetlerle
kıyaslandığında, tasarımı itibariyle 8 m daha uzun
olmakla birlikte; bu korvette 76mm top kabiliyeti 80
atımdan 120 atıma çıkarılmıştır. Ayrıca Ada Sınıfı
Korvetlerde bulunan silah-sistem ve sensörlerin bir kısmı
yine Pakistan donanması tercihlerine göre revize
edilmiştir. Geminin muhabere ve seyir destek sistemleri,
farklı teknolojiler kullanılarak geliştirilmiştir.
PN MİLGEM Projesi; 2’si İstanbul Tersanesi
Komutanlığında, 2’si Pakistan/Karaçi Tersanesi
Komutanlığında inşa edilecek olan 4 adet PN MİLGEM
Korvetini içermektedir. Sözleşmesi 6 Eylül ‘18 tarihinde
imzalanmış olup ilk geminin teslimatı ‘23 Ağustos ayına
ve son geminin teslimi ile sözleşmenin sona ermesi de
‘25 Şubat ayı içerisine planlanmıştır.
İlk geminin denize inişini müteakip diğer
gemilerin 6 aylık periyotlar halinde Karaçi ve İstanbul
Tersanesi Komutanlığında Pakistan Deniz Kuvvetlerine
teslimi planlanmıştır. 4 adet geminin farklı inşa
fazlarında olmak üzere aynı anda hem Karaçi
Tersanesinde hem de İstanbul Tersanesi
Komutanlığında inşası planlanmıştır ID
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ULAQ is On Target with CIRIT
And Sets Milestone as the World’s First LG Missile Integrated AUSV

THE ULAQ AUSV firing display, was
witnessed by senior officials from the
Presidency of Defence Industries (SSB),
Ministry of National Defence (MNoD), the
Turkish Naval Forces (TNFC) and Coast Guard
Commands (CGC), began with presentations
of ARES Shipyard CEO Utku ALANÇ and
Meteksan Defence President Selçuk
ALPARSLAN.
ARES CEO ALANÇ expressed that with
the completion of the firing tests, the next
task was to pioneer the world markets with
a Best in Class solution from Turkey with
local intellectual properties and establish
themselves and Turkey as trendsetters in
USVs, much like the Turkish UAVs in a way.
Meteksan Defence President ALPARSLAN
underlined that, as a Turkish company they
became a pioneering part of the world
military doctrine as it is being re-written and
were immensely proud to be a participant of
the most comprehensive to date Sea Wolf
‘21 exercises with the live firing trials of the
ULAQ AUSV, only a year after its launch.
Following the speeches, the ULAQ AUSV
deployed to the firing area under the
guidance of the Mobile Coastal Control
Station (MCCS). Manned assets of the TNFC

and the CGC witnessed the firing sequence as
the target was acquired by the sensors of
ULAQ, followed by the firing command to the
CIRIT LGMs resulting in direct hits.
Following the firing, the President of
Defence Industries Prof. Dr. Ismail DEMIR
expressed his feelings: “Today, it is apparent
that a strong naval force is vital for the
protection of our Blue Homeland and our
sovereign rights in the Aegean and Eastern
Mediterranean. In order to be able to meet the
requirements of our Naval Forces for state-ofthe-art platforms and beyond, we will continue
to work in harmony with MNoD, General Staff,
TNFC and our industrial base. With an
indigenous content rate of up to 70%, we aim
for more.
Today we applaud new success stories,
similar in stature to those of UAVs, which have
established themselves as game changers
soon to be followed by land vehicles and
surface and sub-surface platforms. We
acknowledge that totally integrated combat
environments managed by unmanned systems
are just around the corner. We therefore work
in accordance and fully support all endeavours
to this end and will continue to do so.”
The ULAQ AUSV, Turkey's first armed

unmanned surface vehicle; can be operated
via mobile command vehicles on land and
from headquarters’ command centres or the
same deployed on at-sea platforms such as
LHD’s or frigates in the execution of their
missions ranging from Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance (ISR), to
Surface and Asymmetric Warfare, from
Armed Escort and Force Protection to Critical
Asset Security, just to name a few.
The ULAQ AUSV is equipped with 4x
CIRIT and 2x L-UMTAS ready-to-fire Missile
Systems supplied by ROKETSAN. The
autonomous platform can also be
configured with a wide range of user
specified payloads such as extended range
surface-to-surface, surface-to-ground,
surface-to-air missiles, EW, jamming, and
various types of communication and
intelligence systems to meet changing and
challenging operational requirements.
Moreover, the ULAQ AUSV has the ability
to communicate with other AUSVs in either
similar or different configurations as well as
other autonomous platforms (UAVs, AUAVs,
TUAVs as well as manned aircraft) to
conduct joint operations. Thus ULAQ is not
just a remotely controlled unmanned vessel,
but a state-of-the-art autonomous platform
with superior capabilities thanks to its
artificial intelligence features.
Following the AUSV version, which is the
first phase of the project initiated by ARES
Shipyard and Meteksan Defence, other
members of the family for intelligence and
EW, mine hunting, ASW, fire-fighting and
humanitarian aid/evacuation are expected
to be launched ID
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POF: The Force Behind the Forces
PAKİSTAN Ordnance Factories, Pakistan's most
significant and flagship defence industry, is situated at
Wah Cantonment, about 40km from Islamabad, near the
historical city of Taxila. During World War II, Britain
established 16 arms manufacturing factories in the
subcontinent to fulfil its eastern war front. All those
factories were situated in areas that became part of India
after independence, and there was no defence industry in
Pakistan at that time.
The Government of Pakistan realised the importance
of security needs, and Khawaja NAZIMUDDIN, the second
Prime Minister of Pakistan, laid the foundation of Pakistan
Ordnance Factories [POF] on December 28, 1951.
By the end of the '50s, POF was producing arms and
ammunition on a minimal scale. It, however,
progressed very well, and today it has
become a gigantic defence organisation
running 26 industries and employing as
many as 26 thousand employees. Fourteen of
these units are solely for hardcore defence
products, while 12 units operate as
subsidiaries.

POF Vision

The vision that runs through the creation of POF
provides arms and ammunition to Pakistan's defence forces in
war and peace times. Running the organisation on
commercial lines is also part of its vision.
POF today boasts a wide range of products, including
automatic rifles, light medium and heavy machine guns,
anti-aircraft weapons, aircraft bombs, shoulder fired rockets,
multi-barrel rockets and hand grenades, as well as various
types of fuses, packing material and plastic products. In
addition, different types of commercial explosives, dynamites
and detonators are also included in its product range. POF
upholds stringent quality benchmarks, which is the hallmark
of all its products. The entire POF production units including

their subsidiaries hold ISO 9001-2015, ISO 14001-2015,
and ISO 4501-2018 certifications.
POF today utilizes its additional production capacity to
export its products to over 40 countries around the globe. This is
important in that it not only yields precious foreign exchange
but also makes a significant contribution to the national
economy. In addition to this, POF is a regular participant in
defence exhibitions worldwide, which is instrumental in
sustaining its strong exports and realising the necessary growth.
Future Targets

Today as the global defence industry becomes more and
more competitive, POF is also modernising its products by
employing a skilled workforce and the latest technologies.
The current management of POF is aware of
the changing global trends and is also taking
practical steps to ensure the organisation
remains up-to-date. In this respect, POF is
pursuing a self-reliance policy to embrace the
modern trends of the 21st century to
continue the production of quality arms and
ammunitions ID

Integrated Command Control Solutions for A Variety of
Air Defence Assets
AS an experienced solution provider in
the air command and control domain,
ASELSAN further expands its capabilities by
enabling management of air defence assets
with varying origins from a single ‘air
defence operations’ centre and offers those
solutions to the international market.
Already in service as a field proven
solution, the HAKIM Early Warning Air
Command Control System satisfies the
operational and tactical level air defence
command control requirements by
managing air defence radars within an
integrated air defence network. HAKIM
provides real time combined air picture with
a user-friendly interface with the automatic
engagement of available air defence
weapons to designated targets.
The extended solutions provided in
Early Warning Air Command Control Systems
include integration capabilities of different
types of air defence radar and weapons
from diverse origins including both eastern
and western countries. This enhanced
capability also includes management of
friendly air elements through operational
communications solutions and offers airspace control of the whole country. With
such available field-proven capabilities,
ASELSAN continues to be a solution partner
including for those countries that have
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similar variety of air defence assets currently in
their inventories.
ASELSAN is a global technology leader and
has established an organization that delivers
new experiences to users across the globe. By
continuously investing in highly diversified
human assets, ASELSAN attains steady growth
in a sustainable and inspiring fashion.
A journey that began with basic radio
communications equipment, has today taken
the company to more than 500 diverse
systems and solutions that changed the “status
quo ante” in the defence and security arena.

The ambitious global expansion strategy has
transformed ASELSAN into embracing
investment opportunities in promising
markets.
With the inspiration of clients in more
than 70 countries, ASELSAN starts every new
day with new ideas and dreams that
encourages the company to challenge the
boundaries of technology. Striving for a
better planet is ASELSAN’s unending
motivation.
For more information, please visit the
ASELSAN booth#1200/Hall12 at IDEF ‘21 ID
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Pakistan ve GIDS
PAKİSTAN’ın üç büyük medeniyetin kesişim
noktasında yer alan stratejik konumu, bir yandan bir dizi
imkânlar sunarken, bir yandan da aşılması oldukça zorlu
mücadeleler çıkarıyor. Pakistan, kendi savunma
teçhizatını kendisi üretebilmek için değişen boyutlarda
nedenlere sahip. En hayati neden olan güvenlik endişesi
ile kritik öneme haiz malzeme ile ilgili olarak belirli
seviyede kendi kendine yeterlilik kazanmak. Pakistan
aynı zamanda bağımsız ve güvenilir bir savunma
kabiliyetine ihtiyaç duyuyor ve en güvenilir, en sağlıklı
kaynak, yerli olan.
Pakistan savunma sanayisine bakacak olursak,
birbirine paralel iki önemli akım karşımıza çıkıyor. Bu
açılımın sonucunda bir grup organizasyon Savunma
Üretim Bakanlığı’nın yönetimi altında yer alırken
(örneğin POF, HIT, NRTC, PAC, vs), bir diğer grup ise
Genelkurmay Başkanlığı denetimindedir, örneğin Global
Industrial Defence Solutions (GIDS) gibi.
Tarihi gelişime bakacak olursak, her şeyin
başlangıcı Nefsine Güven vizyonuna dayanır ki, buradan
yola çıkarak tamamen uzmanlaşmış sekiz Araştırma
Geliştirme (ArGe) merkezi oluşturulup, bunlar da çekirdek
teknolojilerin geliştirilerek yerlileştirilmesi için
yetkilendirilmiştir. Bugün bu yapılanmalar Pakistan

Savunma Programının temel katılımcılarıdır ve uluslararası
arenada GIDS tarafından temsil edilirler.
GIDS bugün Pakistan’ın önde gelen birçok farklı
savunma sanayii kuruluşları arasında, her üç kuvvete yönelik
geniş bir ürün yelpazesi sunabilen yegâne şirketini
oluşturmaktadır. Son yıllarda, sürekli değişim içindeki
rekabet yoğun sektörde güvenilir bir savunma tedarikçisi
olarak öne çıkan GIDS, özellikle kapsamlı kullanıcılar ile
gerçekleştirdiği çeşitli uluslararası kontratlar sonucu adından
sıkça bahsedilir olmuştur. Bu önemli atılımlar neticesinde
müşteri tabanı Güney Amerika’ya kadar uzanmıştır.
GIDS’in temel yetkinliği Pakistan’ın önde gelen kamu
girişimi holdingi olarak ülkenin en büyük imalat ağı ile
çekirdek ArGe faaliyetlerinin vasisi niteliği ile eşsiz
konumundan kaynaklanmaktadır. Bu sayede farklı farklı
askeri uygulamalara yönelik geniş bir tabana yayılmış ürün
portföyü sunabilmektedir.
Aynı uzmanlık birikimi ülke sınırlarını aşarak ihracata
açılmıştır. Pakistan savunma sektörünün çekirdek
kabiliyetleri, Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin zorlu ve karmaşık
ancak güçlü çözüm talepleri neticesinde daha da
güçlenmiştir. GIDS ise karşılığında güçlü bir teknik birikim ile
imalat know-how kabiliyetini hizmetlerine sunmaktadır. Bu
da Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin üç bileşeni (Kara, Hava ve
Deniz) için on yıllardır süregelen zorlu ancak tatmin edici
tedarikçisi konumu sayesinde mümkün olabilmiştir.
GIDS aynı zamanda Pakistan’ın yegâne kamu girişimi
olan birçok farklı amaçlı İHA tasarım ve üreticisidir.
Son zamanlarda GIDS çeşitli uluslararası forumlarda,
diğer kuruluşlara nazaran Pakistan’ın öne çıkan etkinliği
haline gelmiştir. GIDS giderek artan şekilde markalaşma,
konum ve kampanya faaliyetlerinde dinamikliği ile göze
çarpmaktadır. Yakın geçmişte Abu Dhabi’de IDEX ’21
fuarında bir Orta Doğu devi ile imzaladığı bir dizi anlaşma ile

GIDS CEO'su Asad KAMAL, yetkilierin sorularını cevaplıyor
[Foto: GIDS].

dikkatleri üzerine çekmiştir. GIDS’in geniş bir yelpazeye
yayılmış ürün yelpazesi ile teknik birikimi, ihtiyaç
sahipleri için uzun dönemli teknolojik ve sanayi iş birliği
açısından tercih sebebi olmaktadır.
GIDS olarak yaklaşımlarını; “Bizim gücümüz,
müşterilerimize güvenilir ve uzun süreli bir ilişki
sunabilmemize dayanmaktadır, kullanıcılarımız; işler
zorlaştığında onların yanında duracağımızdan eminler.”
diye açıklayan GIDS CEO’su Asad KAMAL, devam ederek
“Türkiye Pakistan’ın uzun zamandır en aziz dostu ve biz
Türk Savunma Sanayisi ile bağlarımızı farklı alanlarda
da kuvvetlendirmeyi dört gözle bekliyoruz. IDEF ‘21’in bu
vizyonumuzu güçlendirmekte büyük katkı sağlayacağını
umut ediyoruz.” dedi.
Şirket kendini, bütün önemli askeri malzeme
alanlarında, başarılı uluslararası satışlar aracılığıyla
kalite odaklı bir çözüm tedarikçisi olarak doğru bir
şekilde konumlandırmıştır ID

MİLSAR ile Bulutların Üstünde Operasyon
UZUN görev süreleri ile gökyüzünde birer gözetleme
noktası gibi görev yapan İnsansız Hava Araçlarının [İHA], EO
sistemlerin etkisiz kaldığı kötü hava şartları veya bulut
üstünde uçarken ihtiyaç duyduğu sürekli gören göz,
METEKSAN Savunma tarafından geliştirilen MİLSAR olacak.
Taktik İHA’ların da faydalı yükü olabilecek kadar düşük
hacme, ağırlık ve güç tüketimine sahip MİLSAR, mühendislik
testleri başarıyla tamamlanmış olarak ilk kez IDEF ‘21’de
sergileniyor.
MİLSAR, hareketli hedef tespit [Moving Target
Indicator/MTI] kabiliyetine sahip bir Yapay Açıklık Radarı
[Synthetic Aperture Radar/SAR]. SAR ve MTI özellikli radarlar,
EO algılayıcıların yetersiz kaldığı hava koşullarında da yüksek
çözünürlüklü görüntü sağlamaya devam edebildiği için, keşif
ve gözetleme uçaklarının ve uydularının vazgeçilmez
algılayıcısı konumunda. MTI özelliği ise İHA’ların saatlerce
havada kalmasının ana nedenlerinden olan, yerdeki takip
edilmesi gereken faaliyetlerin izlenmesi noktasında devreye
giriyor.
METEKSAN Savunma mühendisleri tarafından
geliştirilen MİLSAR’ı öne çıkaran özelliklerinin başında,
Bayraktar TB2’den ANKA’ya, Aksungur’dan AKINCI’ya kadar
taktik ve stratejik seviye yerli platformlarımızın tamamında
çalışma yetkinliğine sahip yegâne radar olması geliyor.

Gelişmiş teknolojisi ve yenilikçi mimari yaklaşımların
kullanılması sayesinde hafifletilerek boyutları küçültülen
MİLSAR, bir taktik İHA’nın üretebileceği güç kapasitesinin
içinde kalabilmesiyle fark yaratıyor.
Bu yıl içerisinde bir İHA platformu üzerinde mühendislik
uçuş testleri tamamlanan MİLSAR’ın, 30kg’ın altındaki
ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü
alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme
özellikleri ile yakın zamanda yerli İHA platformlarında
kullanılması bekleniyor.
Genel Müdür Selçuk ALPARSLAN, MİLSAR’ın, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ile METEKSAN Savunma’nın
kabiliyetlerinin gelişiminin bir kesişimi olduğunu söylüyor:
“İHA’lar, artık silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin
gökyüzündeki gözleri haline geldi. İHA’ların temel
algılayıcısı diyebileceğimiz EO sistemlerin, özellikle bulutlu

havalarda görev
yapamaması, geniş
alanları bir bakışta
yüksek çözünürlüklü
tarayamaması gibi çeşitli
zafiyetleri, MİLSAR için geçerli
değil. MİLSAR, İHA’ların sürekli gören gözleri olarak görev
yapabilecek. Bunu da başka sistemlerin entegre
edilemediği küçük boyutlu İHA’lar üzerinde bile
kullanılabilecek şekilde başaracak. Biz de METEKSAN
Savunma olarak, hem kullanıcılarımızın bu kritik ihtiyacını
karşılayacak olmaktan hem de yapılan yatırımları yeni bir
değere dönüştürmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Umarım
MİLSAR’ı yakın zamanda yerli İHA platformlarımız üzerinde
operasyonlar sırasında görebiliriz, en büyük dileğimiz
budur.” ID
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MAM-T ile SİHA’lar Artık Daha Güçlü

MAM-L

ROKETSAN mühendisleri tarafından, MAM-L ve MAM-C’den kazanılan
deneyimler ışığında geliştirilerek, SİHA’lara yeni bir soluk getiren MAM-T’nin
ilk atış testi, geçtiğimiz Nisan ayında, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava
Aracı (TİHA) ile yapıldı. Bu testte, AKINCI TİHA’dan atılan MAM-C, MAM-L ve ilk
kez kullanılan MAM-T, hedefleri başarıyla imha etti.
Yerli ve milli olarak geliştirilen ve ağırlık/etkinlik optimizasyonu yapılmış
olan MAM-T, zırhlı ya da zırhsız araçlar, binalar ve su üstü hedeflerine karşı
kullanılabiliyor. Küresel Konumlama Sistemi [KKS/GPS] ve Ataletsel Navigasyon
Sistemi [ANS/INS] ile desteklenebilecek ara safha güdüm yeteneklerinin
yanında, Blok-1 konfigürasyonunda hareketli ve sabit hedeflere karşı yüksek
hassasiyet sağlayan mühimmat, yarı aktif lazer arayıcı başlığa da sahip. Farklı
platformlara uyumlu olarak geliştirilen, ailenin en yeni üyesi MAM-T;
SİHA’larda 30+km, hafif taarruz uçaklarında 60km ve savaş uçaklarında
80km’den uzun menzil kabiliyeti ile ailenin oyun değiştirici kimliğini sahada
sergilemeye devam edecek.
ROKETSAN tarafından seri üretim hazırlıkları da tamamlanma aşamasına
gelen MAM-T’nin, önümüzdeki aylarda TSK envanterine kazandırılması

hedefleniyor.
Ülkemizin geleceği için özgün, güvenilir ve çığır açan roket ve füze çözümlerinin lideri
olmak vizyonuyla çalışmalarını sürdüren ROKETSAN, Savunma Sanayii İcra Komitesi [SSİK]
kararı ile 14 Haziran ‘88 tarihinde kurulmuştur.
ROKETSAN, başta Türk Silahlı Kuvvetleri [TSK] olmak üzere dost ve müttefik ülkelere de
hizmet etmek amacıyla farklı özelliklerdeki roket, füze, güdümlü mühimmat ve bunların
fırlatıldığı silah sistemleri, roket yakıtları, arayıcı başlıkları, güdüm ve kontrol sistemleri,
yazılımları, tapa ve harp başlıkları ile mekanik aksamlarını üretmek, bu sistemlerin kara, hava,
deniz ve denizaltı platformlarına entegrasyonunu yapmak, bina, araç ve tankların korunması
için balistik koruma sistemleri üretmek ve uydu fırlatma sistemleri geliştirmek çerçevesinde
faaliyetlerini Ankara Merkezli olarak yürütmektedir.
3,400 çalışanı ile Türkiye’nin en büyük teknoloji ordusu olmayı hedefleyen ROKETSAN,
1,800’ün üzerinde mühendis ve öz kaynakları ile finanse ettiği ArGe çalışmalarıyla ülkemize ve
milletimize özgün tasarımlar ve ürünler geliştirmeye devam etmektedir ID
MAM-T

ROKETSAN, Mini Akıllı Mühimmat [MAM] ürün Ailesinin yeni üyesi MAM-T ile Silahlı
İnsansız Hava Araçlarının [SİHA] vuruş gücüne yeni bir boyut sağlıyor. Sahada başarısını
kanıtlayan MAM ürün ailesi, MAM-T ile yeni bir boyuta ulaşıyor. MAM-L ve MAM-C’nin
deneyimlerinden yola çıkılarak daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil
ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen MAM-T’nin ilk test atışı başarıyla icra edildi.
Kullanıcıdan tam not almayı başaran MAM-T, ilk kez IDEF ‘21’de sergileniyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri [TSK], Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
envanterinde bulunan SİHA’lara entegre edilen MAM Ailesi’nin üyeleri MAM-L ‘16, MAM-C ise
‘18 yılından bu yana, harekâtlarda başarıyla kullanılıyor. Başta SİHA’lar olmak üzere, sabit
kanatlı hava platformlarının etkinliğini artıran MAM ürün ailesi, dost ve müttefik ülkelerin
envanterinde de bulunuyor. MAM-L ve MAM-C, sahip oldukları teknolojinin yanı sıra muharebe
tecrübeleri ile de rakiplerinin önüne geçiyor.
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OTOKAR to Showcase its NG Armoured Vehicles at IDEF
OTOKAR, Turkey's global land
systems manufacturer, will
once again demonstrate its
strength in the defence
industry at the 15th IDEF
International Defence Industry
Exhibition on August 17-20,
‘21. OTOKAR is set to make
its mark on IDEF with nextgeneration vehicles with
superior mobility and
survivability features.
OTOKAR, a KOÇ Group company and Turkey's global
land systems manufacturer, will showcase its range of
armoured vehicles and turret systems at the 15th IDEF
Defence Industry Fair on August 17-20, ‘21. At IDEF,
organized under the aegis of the Turkish Presidency and
hosted by the Turkish Ministry of Defence, OTOKAR will
exhibit its next-generation armoured vehicles with superior
mobility and survivability features. Visitors will find the
opportunity to see 11 armoured platforms of OTOKAR up
close at the company's booth at the İstanbul TÜYAP Fair
Convention and Congress Centre.
The next-generation products that OTOKAR will
showcase at the fair include ARMA 6x6 and ARMA 8x8 multiwheeled armoured vehicles and TULPAR tracked vehicles. In
addition, OTOKAR will debut the AKREP IId, the diesel variant
added to the AKREP II range, and COBRA II MRAP mineresistant armoured vehicle.
General Manager Serdar GÖRGÜÇ noted that

OTOKAR is Turkey’s most experienced land systems company
with 34 years of know-how in military vehicles, “We strive to
offer the best products and services to our users in more than
35 friendly and allied countries worldwide, including the
Turkish army and security forces, against present and future
threats. We reflect the experiences we gain in Turkey and
other climates and geographies around the world on our
vehicle development activities. At OTOKAR, an industry leader
in land systems and a pioneer with many firsts to its name,
we are always ready to serve our country with our products,
engineering and manufacturing capabilities, and experience.”
IDEF:

The line-up of vehicles that OTOKAR will showcase at

● TULPAR Next-generation Armoured Tracked Vehicle, with

105mm turret system

● TULPAR Next-generation Armoured Tracked Vehicle, with

30mm MIZRAK turret system

● TULPAR-S Armoured Tracked Vehicle, with BAŞOK turret

system

● ARMA 8x8 Multi-wheeled Armoured Vehicle, with

KORHAN turret system

● ARMA 8x8 Multi-wheeled Armoured Vehicle, with 30mm

NEFER turret system

● ARMA 6x6 Multi-wheeled Armoured Vehicle, with 25mm

MIZRAK turret system

● AKREP IId Armoured Reconnaissance, Surveillance and

Weapons Platform, with 90mm turret system

● COBRA II MRAP Mine-resistant Ambush Protected

Vehicle

● COBRA II Personnel Carrier
● COBRA II Armoured Medical Evacuation Vehicle
● URAL Armoured Personnel Carrier, with BAŞOK turret

system

ID
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ROKETSAN’ın UMTAS Füzesi, resimde COBRA Helikopterinden atış testleri sırasında görülüyor.
Türkiye’nin ilk AT füzesini oluşturan UMTAS bugün çeşitli tipleri ile hem hava platformlarında hem
de kara platformlarında kendisine yer bulmaktadır [Fotoğraf: ROKETSAN].

Alanda Hâkimiyetin Anahtarı: Kara Kuvvetleri
Türkiye, Kara Kuvvetlerinin araçları konusunda belki de diğer sektörlerden çok daha şanslı bir
konumda bulunuyor. Kuruluşu MÖ 209 yılına kadar giden 2230 yaşındaki Kara Kuvvetleri, harp
sahasında binlerce yılda edinilmiş tecrübesini yurt içi ve yurt dışında modern harp sahasında
kazandığı zaferlerle harmanlayarak ürünlere doğrudan yorumlarını aktarabiliyor. Böylece yalnız
harekât bölgesindeki asker değil, ihracat müşterileri de bu köklü tecrübeden doğal olarak
yararlanabiliyor.
Özgür Ekşi / TurDef
TÜRKİYE’de kara araçları emek yoğun bir
sektör olarak tarif edilebilir. Ortaya çıkan ürünün
büyük bölümü ter dökülerek üretildiği için bu
görüş yanlış sayılmaz ancak sahada fark
yaratan çözümler açısından ele alındığında,
kullanıcın, sektörün tecrübesi ile yoğurulmuş
birikimi de o üründe yer almaktadır.
Öte yandan kara araçlarında öne çıkan bir
coğrafi bölgeden bahsetmek mümkün değildir.
Örneğin hava platformları için Ankara, Eskişehir

öne çıkarken deniz platformlarında İstanbul ve
Antalya’nın adı duyulmaktadır. Bunun birden çok
nedeni vardır. Öncelikle çoğunluğu emek yoğun
bir sektör olduğu için her yerde kendisine
paydaş bulabilir. Zırhlı kara araçlarında örneğin
İzmir’den iki, Ankara’dan iki, Sakarya’dan bir
olmak üzere ülkenin çeşitli alanlarına yayılmış
üreticiler var. Bu üreticilerin alt-yüklenicileri ise
ülkenin neredeyse tamamına yayılmış
bulunuyor. Örneğin motor Konya’dan, lastik
Kırşehir’den gelebilir. Kara araçlarında kullanılan
sistemlerin, teçhizatın çeşitliliği ve çokluğu ikinci
nedeni oluşturmaktadır. Kara araçlarına verdiği

elektro/optik sistemlerle dikkat çeken
ASELSAN’ın bu üretiminin çoğu Sivas’ta
gerçekleşmektedir.
Sektörün belki de en tartışmalı, en uzun
süredir bekleyen konusu ALTAY Ana Muharebe
Tankıdır. ALTAY tankını Savunma Sanayii
Müsteşarlığının (şimdi SSB) finansmanı ile
OTOKAR tasarladı, geliştirdi. Seri üretimi ise BMC
üstlendi. BMC bu işi sürdürmek üzere Adapazarı
Karasu’da bir araziye yatırım yaparken, yine aynı
bölgedeki Tank-Palet fabrikasının yönetimini de
üstlendi. Fabrikanın sahipliği birçok siyasi
tartışmanın malzemesi olurken, kuruluşun
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ortaklık yapısı değişti.
ALTAY tank projesinde halihazırda tankların
üretimine yönelik alt-yapının kurulum faaliyetleri
ve yurtdışı kaynaklı sorunlu alt-sistemlerin
yerlileştirilmesi çalışmalarına devam ediliyor.
Tankta kullanılacak motor için milli güç grubu
geliştirilmesi çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.
Güç grubunda kullanılacak yerli motorun ilk
çalıştırma faaliyetleri geçtiğimiz aylarda
tamamlandı. Bu arada tank için çeşitli
versiyonlar belirlendi. Envanterdeki tanklar da
sahadan gelen geri bildirimlere göre modernize
ediliyor.
FIRAT M60T Projesi kapsamında
envanterdeki tanklarımızın modernizasyonu
günün teknolojisine uygun olarak gerçekleştirildi
ve tanklar M60TM konfigürasyonuna yükseltildi.
Ayrıca Proje kapsamında PULAT Aktif Koruma
Sistemi kalifikasyon faaliyetleri tamamlandı.
Leopard 2A4 tanklarının da günümüz modern
muharebe koşullarına uygun olarak
yeteneklerinin artırılması faaliyetleri başladı.
Benzer şekilde Leopard 2 A4 tank
modernizasyonu da devam ediyor. Tankta
ROKETSAN’ın çözüm paketleri kullanılsa da,
BMC’nin ALTAY kuleli ve ilave zırh içeren çözüm
paketi mevcut.
Başta ALTAY tankı olmak üzere tankların
aktif korunma sistemleriyle taarruzlara karşı
korunması için ASELSAN AKKOR projesi üzerinde
çalışıyor.

PARS 4x4 Silah Taşıyıcı Aracı [STA] solda KORNET Füzesi
atarken, sağda ise OMTAS Füzesi ile atış pozisyonuna
girerken görülüyor [Fotoğraflar: FNSS].

Türkiye envanter dışındaki zırhlı araçlara da
kendi çözümlerini üretmeye başladı. ASELSAN
Rus T-72 tanklarının tank Atış Kontrol Sistemini
(AKS) modernize etmektedir. AKS tankların
harekât etkinliğinin artırılması hedefi ile
oluşturulan ve tankların savaş gücünü üst
seviyelere taşıyan
Askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin
meskûn mahal ve kırsal alanlar dâhil olmak
üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında
harekât ihtiyaçlarına cevap veren, yüksek
koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip Arma,
Akrep II, Cobra II, COBRA II MRAP, KAYA II, ISV,
Ural, Tulpar, Tulpar S, Ejder Yalçın, Yörük, Ilgaz,
Ejder TOMA, Ejder Kunter, Kirpi, KİRPİ II, Vuran,
PARS, Akıncı, KAPLAN MT, ZPTP, ZAHA, SYHK,
AZMİM, STA, Hızır, Khan, Kıraç gibi çeşitli
konfigürasyonlardaki taktik tekerlekli ve paletli
zırhlı araçlar artık Türk savunma sanayii
tarafından yerli ve milli olarak üretiliyor.
Görüldüğü gibi Türkiye zırhlı araçlarda çok
zengin bir seçenek sunan altyapıya sahip.
Ayrıca Türk savunma sanayii dünyanın dört bir
tarafına ihraç ettiği ürünlerle dünyanın önde
gelen kara aracı üreticilerinden birisi oldu.
Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını
karşılamak için FNSS üretimi STA 4x4 Silah

Zırhlı Araçların en büyük sorunu olan AT roket ve füzelerine karşı 360° koruma alanı
sağlamak üzere geliştirilen AKKOR Aktif Koruma Sistemi [AKS/APS], hem ‘soft-kill’
[işlevsel imha] hem de ‘hard-kill’ [fiziksel imha] kabiliyeti sunuyor. Aynı amaçla
geliştirilen PULAT ise sadece ‘hard-kill’ [fiziksel imha] yöntemini uygulayacak şekilde
geliştiriliyor. AKKOR çözümü burada ALTAY Tankına uygulanacak şekliyle temsil ediliyor
[Fotoğraf: ASELSAN].
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Taşıyıcı Araçların teslimatlarına başlandı. Araçlar
üzerinde yerli ve milli OMTAS tanksavar füzeleri
ile envanterde yer alan tanksavar füzeleri için
ihtiyaç duyulan kuleler de proje kapsamında
geliştiriliyor. Araçlar altı adet tanksavar füzesini
taşabilmekte ve silah istasyonunda atışa hazır
iki adet füze bulundurabilmektedir. Mürettebat
tarafından, istenildiğinde tanksavar silahları
araçtan sökülerek, yerden atış da
yapılabilmektedir. Diğer taraftan ise teslimata
hazırlanan PARS İZCİ 6x& ve 8x8 araçlarda
TÜMOSAN üretimi yerli motor kullanılması
planlanıyor.
Ülkemizde bir ilk olan Yeni Nesil Kriminal
İnceleme Aracı Projesi kapsamında Katmerciler
üretimi ilk KIRAÇ araçları, Emniyet Genel
Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Yerli üreticilerin ürünleri başta Asya ve Afrika
olmak üzere birçok pazarda birbirleriyle ve
yabancı rakipleriyle rekabet ediyorlar. OTOKAR
savunma alanında 2020 yılında 307 milyon
dolar ihracata ulaştı. Nurol Makina Macaristan’a
Gidran adıyla araç ihraç ederken ürünlerini Afrika
ve Ortadoğu’da Tunus’tan Çad’a kadar birden
çok ülkede gördük. Hatta ürünlerinin
Özbekistan’da kopyası yapıldı. FNSS Malezya,
Umman ve Endonezya’da yakaladığı başarıyı
diğer bölge ülkelerine taşımaya çalışırken, BMC
ve Katmerciler Afrika kıtasında sözleşmelere arka
arkaya imza attı. Firmalar girdikleri pazarın
bilinen markası haline geldi.
Piyadenin Yeni Yardımcısı İKA’lar
İnsansız kara araçları (İKA) hizmete girmeye
başladı. Hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere üç
ayrı kategoride insansız kara araçları projeleri
başlatıldı. Hafif sınıf insansız kara aracı prototip
teslimatlarına başlandı. Ağır Sınıf İnsansız Kara
Aracının (İKA) prototip üretimi 2021 yılında
gerçekleştirilecek. Yine 2021 yılı içinde Orta sınıf
İKA 2. Seviyede ilk araçlar teslim edilecek ve 1.
Seviye için sözleşme imzalanacak, Hafif Sınıf
İKA’nın 3 seviyesinde de ilk ürünler teslim
edilecek. Ayrıca düşük ağırlıkta keşif gözetleme,
haritalama ve KBRN modüllerine sahip atılabilir
insansız kara araçları çalışmaları da sürdürülüyor.
Bu sektörde de bir iş bölümünden söz etmek
mümkün. ASELSAN araçla birlikte üstüne
konulacak sensör ve uzaktan komutalı silah
istasyonlarını üretirken, HAVELSAN BARKAN adını
verdiği araç üzerinden yazılımları standart hale
getirmeye odaklandı.
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Geliştirilmiş Gizleme Sistemleri geliyor
Proje ile düşmanın sahip olduğu kızılötesi,
termal ve radar tespit cihazları ile gizleme ağı
kullanarak birliklerimizin tespit edilmesini
engellemek amaçlanmaktadır. Geliştirilmiş
Gizleme Sistemi yurt içinde ele alınmaktadır.
Motor Projeleri
Yerli platformlar için yerli motorlar
geliştiriliyor. Tank, hafif zırhlı araç, helikopter,
insansız hava aracı ve füze sistemlerinin motor
ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilip
üretilmesi amacıyla projeler başlatıldı. ANKA
insansız hava aracı, yerli motorla ilk uçuşunu
başarıyla gerçekleştirdi. ALTAY Tankı için
geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi ile
Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar için geliştirilen
UTKU motor ve transmisyonun ilk prototipi
çalıştırıldı.
Kara Kuvvetlerinin araç ve üstündeki
sistemleriyle uyumlu olması gereken bir diğer
sistem silah ve mühimmatlar. Bu sistemlerde
MKE A.Ş ve ROKETSAN ürünleri ön plana çıkıyor.
TüBiTAK SAGE de çeşitli ürünler ile katkı sağlıyor.
Günümüze kadar geliştirilen ve üretilen
mühimmat arasında Bora, TRLG-230, K+,
KARAOK, OMTAS, UMTAS yer alıyor. Ancak sahip
olunan teknoloji sonucunda harp başlığı klasik
TNT’den RDX’e ve termobarik’e kadar çeşitlilik
gösterecek imkâna kavuşacak yatırımlar
tamamlanıyor. Klasik tapaların yerine yaklaşma
sensörlü tapalar deneniyor. Güdüm ve arayıcı
başlık tipleri çeşitlendi.
Envanterdeki havan silahlarının kullanım
etkinliğinin artırılması için başlatılan projede
modernize edilen ilk havan silahları da 2021’de
teslim edilecek.

Geleceğin silah sistemleri üzerinde çalışılıyor
Savunma Sanayii Başkanlığı
koordinasyonunda Lazer Teknolojileri
Mükemmeliyet Merkezi kuruldu. Yüksek Güçlü
Lazer Geliştirilmesi Projesi kapsamında imal
edilen prototip ürünün kabul işlemleri
tamamlandı. Ayrıca mobil bir sistem olarak
tasarlanan Araca Monteli Lazer Sisteminin
kabulü gerçekleştirilmiştir. ALKA sisteminin
kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda farklı platform
ve güç seviyelerinde tedarik edilmesi amacıyla
Lazer Silah Sistemleri Tedariki Projesi başlatıldı.
Ayrıca 2021 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü
için ilk kez Lazer Silah Sistemi Projesi
başlatılması planlanıyor.
Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Projeleri
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
koordinasyonunda Elektromanyetik Fırlatma
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi kuruldu.
Burada çalışmalar devam ediyor. ASELSAN,
TüBiTAK SAGE ve Urban firması bu alanda
çalışıyor. SAGE Ocak ‘21’de projeyi
tamamladığını açıkladı.
Hafif Silahlar
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin isterleri ve taktik
sahanın gerekleri doğrultusunda, her türlü arazi
ve iklim koşulunda sorunsuz bir biçimde hizmet
verebilecek piyade tüfekleri tamamen yerli ve
milli imkânlarla tasarlanıp üretildi. MPT-76
tasarımı temel alınarak üretilen çeşitli
versiyonların yanı sıra bu tüfeklerle uyumlu,
gece ve gündüz harekât etkinliğini sürdürmek
gibi ek faydalar sağlayan cihazlar da geliştirildi.
Ayrıca yerli ve milli olarak üretilen 5.56mm
Piyade Tüfeği ve Özgün Yerli Tabanca 9mm

HAVELSAN, İnsansız Kara Araçlarında [İKA/UGV] BARKAN ile farklı görevlere uyarlanabilecek otonom
orta-sınıf bir platform geliştiriyor. Yakın destek, silahlı keşif ve nakliye gibi ihtiyaçları içeren değişik
görevler için modüler olarak tasarlanan BARKAN, farklı görev teçhizatı ile entegre edilebilecek[Fotoğraf:
HAVELSAN].

METE teslimatları sürüyor. Ayrıca piyade
tüfeklerine uyumlu bomba-atarların teslimatları
sürüyor.
Atak helikopterinde kullanılan 20mm döner
namlulu burun topunun yurt içinde geliştirilmesi
amacıyla 20mm Top Geliştirilmesi Projesi
başlatıldı. Mekatronik firması bu projede
çalışıyor. Bu projede alternatif olacak bir diğer
çalışmayı MKE AŞ, özgün döner namlulu
tasarımla yürütüyor.
25mm kara platformlarında kullanılan top
sisteminin yerlileştirilmesi amacıyla 25mm Kara
Topu Projesi başlatıldı. Platformlar için geliştirilen
ilk milli 7.62mm Makineli Tüfeklerin (PMT 7.62)
teslimatları 2021 yılı içinde başladı.
Canik firması 12.7mm M2 QCB tipi hava
savunma maksatlı kullanılmak üzere ağır
makinalı tüfek geliştirdi. MKE AŞ 12.7mm
çapında gatling döner namlulu bir genel maksat
silahını özgün olarak geliştiriyor.
Füzeler Çeşitleniyor
OMTAS temel olarak Kara Kuvvetleri’nin
ihtiyaçlarına yönelik olarak piyade tarafından
taşınabilen kompozit tüp içerisinde üç-ayak
üzerinden ateşlenerek zırhlı hedeflere karşı
kullanım için geliştirilmiş olup, bunun yanı sıra
STA gibi çeşitli kara platformlarında da kullanıma
uygun özelliklere sahiptir. OMTAS yurt içi ve yurt
dışında kulelerde kendine yer buluyor.
ATAK Projesi kapsamında envantere girecek
taarruz helikopterlerinde kullanılmak üzere,
düşman zırhlı ve mekanize birliklerini
durdurmak, geciktirmek ve imha etmek
maksadıyla; at-unut ve at-güncelle modlarında
çalışacak kızılötesi görüntüleyicili ve lazer arayıcı
başlıklara sahip Uzun Menzilli Tanksavar
Füzesine (UMTAS) sahip olunmuştur. Bu füzenin
Lazer arayıcı başlıklı versiyonu da üretilmiştir.
Stratejik hedeflerin hassas angaje ile ateş
altına alınması ve uzun menzilli ateş desteği
yeteneğinin kazanılması maksadıyla 610mm
BORA Füze Sistemi Projesi başlatılmıştır. Sistem;
fırlatma, taşıma-yükleme ve komuta kontrol
araçları ile birlikte yüksek vuruş kabiliyetine
sahip güdümlü füzelerden oluşmaktadır.
Tasarımı, prototip ve seri imalatı tamamen
yurt içinde Türk mühendisleri ve işçisi
tarafından gerçekleştirilen ilk Türk kundağı
motorlu obüsü Fırtına geliştiriliyor. Çalışmalarına
1995 yılında başlanmış ve 2001 yılında Prototip
Fırtına Obüs imalatı gerçekleştirilmiştir. Seri
imalat döneminde 2003-2014 yılları arasında
üretilerek birliklerine teslim edilmiştir. Fırtına
Obüsü, dünya orduları içerisinde kendi sınıfında
çok az silah sisteminde bulunan özelliklere
sahiptir. Yaklaşık 8m uzunluğunda 52 kalibre
namlusu ile 40km üzeri atış menzili, silah üstü
atış idare bilgisayarı, küresel yer bulma,
otomatik namlu yönlendirme sistemi ve
otomatik mermi doldurma sistemi FIRTINA'ya
yüksek ateş gücü sağlamaktadır. 47t muharebe
ağırlığına sahip Obüs, 1000hp gücündeki
motoru sayesinde her türlü arazi şartlarında
hareket kabiliyetine sahiptir. 360km hareket
sığasına sahip olup süratle mevzi
değiştirebilmektedir. Bu obüsün yeni nesil
versiyonunun prototipleri üretilmiştir.
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Mehmetçiğin Teçhizatı Yerli ve Milli Oluyor
Güvenlik güçlerimizin operasyon sahasında
güvenliklerinin artırılması ve modern araç gereç
ve sistemlerle teçhiz edilmesi amacıyla
yürütülen projeler kapsamında yerli ve milli
olarak geliştirilen ekipmanların teslimatları
sürüyor. Daha önce yurtdışından tedarik edilen
sistemlerin milli imkânlarla geliştirilmesi
amacıyla yürütülen projeler çerçevesinde; çeşitli
tip ve özelliklerde optik sistemler (gece, gündüz
ve termal dürbünler, keskin nişancı dürbünü,
nişangah vb), mayın ve patlayıcı tespitinde
kullanılan detektörler, lazer mesafe ölçer, balistik
koruyucu başlıklar yüksek miktarlarda üretilerek
teslim edilmeye devam edilmektedir.
Operasyonlarında fark oluşturacak sistemler,
güvenlik güçlerimizin öneri ve talepleri
doğrultusunda geliştiriliyor. 7.62mm ve 5.56mm
MT’ler için kesintisiz atış imkânı sağlayan
Taşınabilir Mühimmat Sistemleri ve muhtelif
ergonomik el bombası çözümleri güvenlik
güçlerimizin kullanımına sunuldu.
Kısaca birkaç örnek vermek istersek:
◆ KSR 127B Uzun Menzilli Keskin Nişancı
Tüfeği
Komando Kollarının Modernizasyonu Projesi
kapsamında Kale Kalıp tarafından geliştirilen
12.7mm keskin nişancı tüfeği tasarlanarak
üretilmiştir. Tüfek 12,.x99 mm keskin nişancı
mühimmatı kullanan, yaklaşık 13kg ağırlığında,
1,800m etkili menzile sahip sürgülü
mekanizması olan bir tüfektir.
◆ KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeği
Komando Kollarının Modernizasyonu Projesi

Türkiye kendi tankı ile ilgili çalışmaları netleştirmeye çalışırken, Endonezya Türkiye ile iş birliği
içinde kendi orta sınıf tankı ile ilgili olarak seri üretime geçiyor.
Burada Endonezya’nın tankı atış testleri sırasında görülüyor [Fotoğraf: PT Pindad].

kapsamında KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeği, MKE
AŞ tarafından tasarlanarak üretilmiştir. 7.62x51
keskin nişancı mühimmatı kullanan tüfek, 800m
etkili menzile sahip, kısa çarpmalı, gaz piston
hareketli ve döner başlı kilitlemeli olarak
çalışmaktadır. Seri üretim süreci ile birlikte
tüfekler 2018 yılından itibaren envantere
alınmaya başlanmıştır.
◆ MPT-76 MH Hafif Piyade Tüfeği
Devriye Kollarının Modernizasyonu Projesi

SANCAK Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi,
ASELSAN’ın bu sahada gerçekleştirdiği atılıma
güzel bir örnek teşkil etmektedir. Yüksek çıkış
gücü ile geniş bantta farklı modlarda
karıştırma ve aldatma yaparak düşman
iletişimini tamamen engellemek veya
kesintiye uğratmak görevini yerine getirirken,
taşınabilir özelliği taktik üstünlük
sağlamaktadır [Fotoğraf: ASELSAN].

kapsamında MPT76 Piyade Tüfeği, MKE AŞ
tarafından tasarlanarak üretilmiştir. 7,62x51
mühimmatı kullanan tüfeğin namlusu
inceltilerek ağırlığı azaltılmıştır. Tasarım süreci
2021 yılı başında tamamlanan tüfek, silahlı
çatışma ihtimali düşük personelin daha az
ağırlık ile görev yapması sağlanmıştır.
◆ MPT-55 K/U Piyade Tüfeği
Komando Kollarının Modernizasyonu Projesi
kapsamında MPT55 Piyade Tüfeği, MKE AŞ
tarafından tasarlanarak üretilmiştir. 5.56x45mm
mühimmatı kullanan tüfek, kısa çarpmalı, gaz
piston hareketli çalışma sistemine sahip, 400m
etkili menzili olup, dakikada 750 atım
yapabilmektedir. Seri üretim süreci ile birlikte
tüfekler 2018 yılından itibaren envantere
alınmaya başlanmıştır.
Platformlar için 7.62mm Makineli Tüfek
projesi çerçevesinde SARSILMAZ üretimi
7.62 51mm çapında PMT 7.62 / SAR 240
MT’lerin geliştirilmesi 2021 başında tamamlandı.
Tüfeklerin Jandarma Genel Komutanlığı’na
teslimatı da başladı. Silah kuleleri ile uyumlu
olan PMT 7.62/SAR 240 MT kullanıcı tercihine
yönelik olarak küçük değişiklikler ile hem kuleye
entegre edilebiliyor hem piyade tarafından
kullanılabiliyor.
Elektronik Harp alanı genişliyor
Elektronik harp birden çok aşamaya sahiptir.
Karşı tarafa elektronik karartma uygulama,
elektronik sistemleri köreltme ile başlayan bu
tür çalışmaların elektronik harp karşı koyma (EKT
ve EKTT) başta olmak üzere çeşitli branşlara
ayrılmıştır. Kara kuvvetleri personelinin telsiz
haberleşme ihtiyacını karşılayan ASELSAN
burada da ön plana çıkmaktadır. Firmanın
TSK’ya verdiği kara konuşlu SOJ başta olmak
üzere askerin bölgede daha güvenli hareket
etmesini sağlayan elektronik sistemler bu
fabrikalarda üretiliyor. Bunların arasında KORAL
ön plana çıkarken, ardından SANCAK göreve
başladı.
Helikopter Kendini Koruma Sistemleri
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi ihtiyacı kapsamında uzun
yıllardır hizmet veren Askeri Fabrika ve Tersanelerin ASFAT
şemsiyesi atında yeniden yapılandırılarak ticari hayata da katkı
verecek şekilde kazandırılması, süratle meyvelerini vermeye
başlamıştır. Geliştirme aşamasında ihracat teslimatlarını
gerçekleştirmeye başlayan ASFAT, program yönetimi becerisini
esnek ‘iş modeli yaratabilme kabiliyeti’ yaklaşımı ile
pekiştirerek hedefi yakalamıştır. Resimde görülen Mekanik
Mayın Temzileme Teçhizatı [MEMATT] Türkiye’nin hizmete
giren ilk İnsansız Kara Aracı [İKA] çözümünü de
oluşturmaktadır [Fotoğraf: ASFAT].

projesiyle KKK envanterindeki taarruz ve genel
maksat helikopterlerini ısı, radar ve lazer
güdümlü füze tehdidinden korunması
hedeflenmiştir. Gerekli olan elektronik harp
teçhizatlarını ASELSAN geliştirmektedir.
Helikopter Simülatör Eğitim Merkezi,
pilotların ve teknik uçuş personelinin eğitim
aşamalarına destek verecek şekilde modern
havacılık okulu düşüncesi altında HAVELSAN ile
geliştirilmiştir. Merkez bünyesinde S70 Sikorsky
Simülatörü, AS-532 Cougar Simülatörü ve ATAK
Simülatörü hizmet vermektedir.
Karşı İHA Tedbir Projeleri ile Mini/Mikro
İHA’ların komuta kontrol ve seyrüsefer
frekanslarına karşı tedbir uygulanması
hedeflenmiştir. Bu kapsamda; sadece karıştırma
yapan taşınabilir sistem ile tespit takip ve
karıştırma yapabilen sabit bir sistemin yurt
içinde millî imkânlar ile geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Söz konusu projelere yönelik

tedarik faaliyeti ihtiyaçlara göre devam
etmektedir.
Günümüzün uçar süvarileri döner kanat
hava platformlarında da birçok alanda
çalışmalar sonuç veriyor.

Türkiye’de lisans altında 109 adet Sikorsky
T-70 Black Hawk Genel Maksat helikopteri
üretim programı devam ediyor. Program
kapsamında, Sikorsky Aircraft firmasının S70i
Helikopteri'nden yola çıkılarak geliştirilen 109
adet T70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye'de
lisans altında üretim modeliyle, altı farklı
kullanıcıya teslim edilecek. (Kara Kuvvetleri
Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel
Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Orman Genel Müdürlüğü) T70 Genel Maksat
Helikopter Programı ile Türkiye envanterinde
bulunan 140 helikoptere ilave olarak 109
helikopter üretilmiş olacak. Lisans sahibi
Sikorsky, bu konfigürasyondan 109 helikopterin
üçüncü ülkelere satışına yönelik yaklaşık 1.5
Milyar dolarlık ihracat taahhüdünde bulundu.
Böylece Türkiye havacılık alanında bir ihracat
kapısını daha açacak. Program TAI ana
yükleniciliğinde SSB koordinasyonunda,
ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve diğer alt
yüklenici firmalarla devam ediyor. Proje
kapsamında, ana yüklenici TUSAŞ, T70
helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi,
yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor
palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai
montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik
desteğini yerine getiriyor. Bu program
çerçevesinde ASELSAN Sikorsky ile birlikte
helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS)
üstlendi. Helikopter için geliştirilen aviyonik
sistemleri donanım ve yazılım olarak milli
olduğu için EH yöntemleriyle karıştırılması,
müdahale edilmesi çok daha güç olacak. TEI

Türkiye’nin hava sistemleri açısından uzun yıllar yurt dışına
bağımlı kalması hem büyük maliyetler hem de çeşitli kısıtlar
getiriyor ve hareket alanını daraltıyordu. ROKETSAN ve
ASELSAN iş birliğinin bu alanda hayata geçirdiği atılımlar bu
bağımlılığı ortadan kaldırmaktadır. Resimde HİSAR Hava
Savunma sistemi buna güzel bir örnek [Fotoğraf: ROKETSAN].
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firması T700-TEI-701D motorunun üretimini,
Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu
detay parça üretimi ve dinamik parçalarının
üretim ve montajını gerçekleştiriyor. TEI
Temmuz ayı itibariyle 47 adet T700-TEI-701D
plakalı yerli helikopter motorunu üretti ve
36'sını teslim etti.
Covid-19 öncesi yapılan programa göre
helikopterin 2021'de kalifikasyonu bitirmesi ve
seri üretimden çıkan helikopterlerin teslimatının
yılın ilk çeyreğinde tamamlanması gerekiyordu.
Ancak buna ilişkin kamuoyu ile paylaşılmış bir
tarih yok.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taarruz helikopteri
ihtiyacını karşılama hedefiyle başlatılan ATAK
projesi, bugün gelinen noktada Türk Savunma
Sanayii’nin önemli ihraç kalemlerinden biri
haline gelmiş durumda. Projede yerlilik oranı
arttırılmış, lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp
sistemleriyle donatılmış Faz-2 modelinin
teslimatları 2021 yılında başladı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün
ihtiyaçları için üretilen ATAK taarruz
helikopterlerinin teslimatları TUSAŞ tarafından
devam ederken, önümüzdeki dönemde
Filipinler ve Pakistan tarafından verilen
siparişlerin de alıcılarına ulaştırılması planlanıyor.
Filipinler altı adet helikopter siparişi verdiği için
ABD Kongresinin motorla ilgili kısıtlamalarına
takılmadı.
ATAK Programı kapsamında, Türk Kara
Kuvvetleri’ne 59’u kesin, 32’si opsiyonel toplam
91 adet, İçişleri Bakanlığı’na 24’ü kesin, 3’ü
opsiyonel toplam 27 adet, Pakistan Kara
Kuvvetleri’ne 30 adet, Filipinler Hava
Kuvvetleri’ne 6 adet T129 ATAK helikopteri
teslim edilmesi bekleniyor.
TUSAŞ tarafından yürütülen Ağır Sınıf Taarruz
Helikopteri Projesinde bu yıl gerçekleşen önemli
bir gelişme de Ukrayna’lı MOTOR SICH firması ile
yapılan anlaşma oldu. İmzalanan sözleşme
kapsamında MOTOR SICH’ten ilk ikisi 2022’nin
Eylül ayında olmak üzere, 2025’e kadar 14 adet
motor tedarik edilecek. 2023 yılında ilk uçuşunu
yapması hedeflenen ve 10t üzeri azami kalkış
ağırlığına sahip olacak ağır taarruz helikopteri,
böylelikle ilk etapta Ukrayna motoru ile
havalanacak. Projenin sonraki aşamalarında
helikopterin TEI’nin üreteceği yerli motor ile
teçhiz edilmesi planlanıyor.
TUSAŞ T129 ile Ağır Sınıf T929 arasında
T629 modeli geliştirecek. Bu model helikopterin
ağırlığını artırmak yolunda bir geçiş görevini
yerine getirecek. T129’un kaldırma gücü biraz
daha artmış modeli olarak görebileceğimiz bu
modelin elektrik motorlu versiyonu da
düşünülüyor.
Ülkemizin ilk özgün helikopter geliştirme
projesi olan GÖKBEY ile ilgili olarak, bu yıl ilk
uçuşları yapılan prototiplerle çalışmalarda
önemli aşamalar geride bırakıldı. Bu helikopterin
3üncü prototipi ilk uçuşunu 27 Haziran’da
gerçekleştirdi. Artık projede ilk teslimatın 2022
yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tasarım
Organizasyonu Onayı bu yıl alınan T625
GÖKBEY’in bu alandaki bir sonraki hedefi Tip
Sertifikası’nın alınması. İlk müşterisinin Jandarma
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OTOKAR gerek ürün çeşitliliği gerekse ticari ürün yelpazesinin
de sağladığı avantaj ile bugün dünyanın en geniş
coğrafyasına savunma araçları ihracatı yapabilen ilk Türk
etkinliği olarak öne çıkmaktadır. Resimde 4x4 COBRA II MRAP
görülüyor [Fotoğraf: OTOKAR].

Genel Komutanlığının olacağı T625, ATAK taarruz
helikopteri ile birlikte döner kanatlı hava
araçlarında ülkemizin yurt dışına olan
bağımlılığını sona erdirmenin yanı sıra havacılık
alanında Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden
birisi olmaya aday.
Gökbey Projesi'nin en önemli
bileşenlerinden birisi de, Savunma Sanayii
Başkanlığı (SSB) Alt Sistemler Dairesi
önderliğinde yürütülen, TEI tarafından geliştirilen
ve aynı zamanda ilk milli helikopter motoru
unvanını elinde bulunduran 1400shp gücündeki
TEI-TS1400. Turbo-şaft tipi motorun yüksek
basınç türbininde kullanılacak soğutmalı ve
soğutmasız türbin kanatçıkları, TüBiTAK MAM
tarafından üretiliyor. Ülkemizi turbo-şaft motoru
tasarımı ve üretimi kabiliyetine sahip ülkeler
ligine girmesini sağlayan TEI-TS1400, 2024
yılından itibaren GÖKBEY helikopterine güç
verecek.
Hava Savunmada Milli Dönem
Türkiye’nin füze ve roket ihtiyacını karşılayan
ROKETSAN Avrupa’nın kısa menzilli hava
savunma füzesi Stinger’in üretim ihtiyacın için
kurulmuştu. Bu füzenin üretimi sırasında
kazanılan tecrübe zaman içinde hava, deniz ve
kara kuvvetlerinde kullanılan çeşitli füzelere,
roketlere doğru evrildi. Stinger ile başlayan hava
savunma görevi bugün çeşitli milli programlarla
ilerliyor.
Özellikle ABD’nin Orta menzilli Hava
Savunma Sistemi PATRIOT’ları vermekten imtina
etmesi ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemi
edinmesi ile başlayan CAATSA yaptırımları bu

konuya daha da ağırlık verilmesine neden
oldu. Türkiye, HİSAR karadan havaya füze
savunma sistemi grubunu oluşturuyor.
Başlangıçta grup içinde, alçak irtifa hava
savunma füzesi sistemi HİSAR-A, orta irtifa
hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O ve uzun
menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSARU (Daha sonradan adı SİPER olarak
değiştirilmiştir) yer alması planlanmıştı. Daha
sonra sahada edinilen geri bildirimlerle HİSARA ve HİSAR-O’nun üst versiyonlar HİSAR-A+ ve
Hisar-O+ ayrıca tasarlandı. Sistemler, ASELSAN
ve ROKETSAN liderliğinde 2007'den itibaren bir
yandan geliştiriliyor diğer yandan testleri
tamamlayan sistemler seri üretime giriyor.
Stinger’den kazanılan tecrübe ayrıca SUNGUR
projesini hayata geçiriyor. Portatif Hava
Savunma Füze Sistemi Proje kapsamında
envanterdeki Stinger füzelerinin ömürlerini
tamamlayarak envanterden çıkmasını
müteakip, yerine kullanılmak üzere yeni bir
portatif hava savunma füzesinin yurt içinde
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Böylece tıpkı
soğan halkaları gibi iç içe geçmiş savunma
şemsiyelerinin en alt-katmanından en üstüne
doğru artan irtifa ve menzille orantılı olarak
hava savunma katmanları tamamlanıyor.
Türk Ordusu bugün geldiği noktada askerini
giydirmekten hava savunmaya kadar genişleyen
bir yolculuğun her aşamasında yerli ve milli
ürünler vermektedir. Postaldan üniformaya,
silahtan mühimmata, silah üstü teçhizattan
haberleşmeye, askerin bindiği araçtan, o aracın
motoruna karada bir diğer kara kuvvetine karşı
kullanılan sayısız ürün envantere girmiş ve
girmektedir. Aynı şekilde karadan havaya
kullanılan hava savunma sistemleri en alçak
irtifadan en yükseğine, en yakından en uzağına,
en küçüğünden en hızlısına kadar her türlü
olası taarruza karşı önlem geliştirmekte ve
envantere sağlamaktadır ID
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