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Küresel salgının gölgesinde geçen 2020 yılında, ülkemizin en dinamik ve hızlı büyüyen 
sektörlerinden olan Türk savunma ve havacılık sanayinin, bir önceki yıla göre kayıplar 
yaşadığına şahit olduk. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği [SASAD] verilerine 
göre Türk savunma ve havacılık sanayi, ‘19’a göre ciro bazında %18.64’lük bir gerileme 
yaşayarak ‘20 yılını 8.85 milyar dolar ciro ile tamamladı. 

ASKERİ havacılık sektörü toplam cironun 
%22.38’lik kısmı olan 1.982 milyar dolar ciroya 
ulaşırken, dünya havacılığındaki %50’ye varan 
yolcu kaybına rağmen, sivil havacılık sektörü 
genel cironun %14.95’ine denk gelen 1.324 
milyar dolarlık cirosuyla iyi bir performans 
sergilediği görülüyor. Türk savunma sanayinin 
toplam ihracat gelirinin 2.266 milyar dolar 
olduğu ‘20’de, askeri havacılık sektörünün 
ihracatı 408 milyon dolar, sivil havacılık 
sektörünün ihracatı ise 655 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.  

Savunma sanayi firmalarımızın ‘19 yılında 
aldığı 10.671 milyar dolarlık siparişe karşın 
‘20’de alınan 6.175 milyar dolarlık sipariş 
rakamı, %42’lik bir azalmaya tekabül ediyor. 
Yine bir önceki yıla göre ürün ve teknoloji 
geliştirme harcamalarının %25.79 azalmış 
olması düşündürücü. SASAD tarafından 
paylaşılan veriler, savunma ve havacılık 
sektöründe yeni pazarlara açılmanın ve yeni 
siparişlerin artan önceliğini bir kez daha ortaya 
koyuyor. 

Tüm bu gelişmelere rağmen dünyadaki 
aşılama miktarının artması ile havacılık 
sektöründeki kayıpların orta vadede telafi 
edileceğine yönelik beklentiler, son yıllarda 
büyük atılımların ve yatırımların yapıldığı Türk 
havacılık sektörünün önünde, zorluklar kadar 
çok büyük fırsatların olduğu değerlendirmesini 
güçlendiriyor. 

Türk havacılık ve savunma sanayinin askeri 
havacılık alanında ve özellikle insansız hava 
araçları sınıfında son yıllarda geliştirdiği geniş 

ürün yelpazesi, Türkiye’nin bu alanda sınıf 
atlayarak dünyadaki sayılı ülkeler arasına 
girmesini sağladı. Gelinen noktada Savunma 
Sanayi Başkanlığı’nın öncülüğünde yürütülen 
projeler sayesinde, geliştirilen hava araçlarının 
yerlilik oranının arttığını ve kritik teknolojilere 
büyük alt yapı yatırımları yapıldığını görüyoruz. 
Motor ve elektronik gibi sermaye ve teknoloji 
yoğun alanlara yapılan bu yatırımların, kuşkusuz 
uzun vadede havacılık ve savunma sanayimize 
yeni ufuklar açmasının yanı sıra ülke 
savunmasıyla ekonomisine kayda değer katkılar 
sağlaması bekleniyor.   

Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii [TAI] bünyesinde yapılan bir yatırım olan, 
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 2nci büyük ses 
altı rüzgâr tüneli tesisinin inşaatı devam ediyor. 
TAI tarafından işletilecek olan tesiste, yine 
TAI’nin geliştirdiği özgün hava araçları başta 
olmak üzere savunma sanayii ve diğer 
sektörlerde geliştirilen ürünlerin testleri 
gerçekleştirilmesi, kritik tasarım ve test verilerinin 
ülkemizde kalmasının sağlanması hedefleniyor. 
Ses-altı rüzgar tüneli inşaatı tamamlandığında, 
Türkiye’nin aero-akustik test yapmaya olanak 

sağlayacak tek tesisi olacak. Ayrıca TAI, 250 
civarında yerli ve milli sermayeli firma ile 
toplamda 600’ün üzerinde hava aracı 
komponentinin yerlileştirme çalışmalarını da 
sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 
yerlileştirilecek komponentler sayesinde yıl 
sonuna kadar 100’e yakın parçanın 
yerlileştirilmesi, önümüzdeki yıllarda toplam 500 
milyon dolarlık ithalatın önüne geçilmesi 
öngörülüyor. 

Ankara Kahramankazan'daki merkez 
yerleşkesinde de altyapı yatırımlarına devam 
eden TAI, 181 milyon dolar değerindeki yaklaşık 
100 bin metrekare kapalı alana sahip yeni 
kompozit yatırımını da tamamladı. Uçak ve 
helikopter gibi hava araçlarının yapısal 
parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki hava 
yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2'sini 
karşılayacak kapasitede. Daha önce havacılıkta 
kullanılan karbon elyaf takviyeli termoset reçineli 
prepreg geliştirilmesi amacıyla İpek Projesi’ni 
başarıyla yürüten TAI, termoplastikler konusunda 
da yine bu tesis içerisinde ciddi bir ArGe alanı 
oluşturmayı planlıyor. 

Türkiye’nin havacılık alanındaki motor 

Kudret KILIÇ /TurDef

Gözümüz Yükseklerde
TUSAŞ Aksungur SİHA gücünü  

iki adet yerli üretim TEI turbodizel 
PD-170 motorundan alıyor.

MMU Projesi ile Türkiye ilk kez 5’inci nesil muharebe uçağına kavuşacak.
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projeleri adına da ‘21 yılı yepyeni gelişmelere 
sahne oldu. TUSAŞ Motor Sanayii [TEI]’nin 
geliştirdiği farklı güçte ve tipteki motorlar artık 
hem hava araçlarında kullanılıyor hem de 
Savunma Sanayi Başkanlığı [SSB] önderliğindeki 
yeni projeler ve yatırımlar TAI ve TüBiTAK MAM 
gibi kuruluşların katılımıyla devam ediyor. Bu 
kapsamdaki önemli çalışmalardan birisi de; yerli 
motor projelerinde de yüksek sıcaklık 
performansına sahip nikel esaslı süper-
alaşımların üretilmesini kapsayan Kristal Projesi. 
TüBiTAK MAM’ın önemli roller üstlendiği motor 
alt-sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminde; 
1400° sıcaklıkta, yüksek basınç altında ve 
korozyon ortamında çalışabilecek tek kristal 
türbin kanadı gibi son derece kritik bir parçanın 
ilk teslimatlarına bu yılın Şubat ayında şahit 
olduk. Kale Grubu’nun başta seyir füzeleri 
ve hedef uçaklar gibi insansız platformlara 
yönelik kullanım için geliştirdiği KTJ-3200 
turbojet motorunda ise artık seri üretim 
aşamasına yönelik çalışmalar başladı. SOM, 
SOM-J seyir ile Atmaca gemi-savar füzelerine de 
güç verecek olan KTJ-3200’ün adını, 
önümüzdeki dönemde atışlı denemelerde de 
sıkça duyabiliriz. 

 
JSF Programı’ndan Çıkışın Etkileri 
Geçtiğimiz yıl askeri havacılık sanayinde 

gerçekleşen en çarpıcı gelişmenin, S-400 hava 
savunma füze sistemi alımı gerekçe gösterilerek, 
ülkemizin Müşterek Taarruz Uçağı [JSF] 
projesinden resmi olarak dışlanması olduğunu 
söyleyebiliriz. 2002 yılında JSF projesine katılan 
Türkiye, programa 175 milyon dolara yakın 
yatırım katkısı yapmış, 3üncü seviye üye olarak 
özellikle Türk savunma sanayii için önemli 
kazanımlar elde etmişti. Tüm dünyada F-35’lerin 
orta gövdelerini [Central Fuselage] üreten iki 
fabrikadan biri olan TAI başta olmak üzere Türk 
firmaları, projedeki üretim zincirinden büyük 
paylar almışlardı. Bilindiği gibi JSF programındaki 
sanayi katkı payının artırılması için, en başta o 
tarihlerde SSM bir alt-yapı gelişimine yönelik 
yatırım kredisi imkânı yaratarak yerel sanayiye 
davet çıkarmış, çok sayıda kişi ve kurum da 
uzun mesailer harcayıp son derece özverili 
çalışmalar yapmışlardı. Ancak ‘değerli 
müttefikimiz’ tarafından alınan son derece tek 
yanlı bir kararla proje dışına itilmiş olmamız, 

Türk savunma sanayiinin ileriye yönelik sipariş 
ve gelirlerinde kayıplar yaşanmasına sebep 
oldu.  

JSF Projesi’nin kaybı, ülke savunması ve 
diplomasisi için de bazı olumsuz sonuçlar 
doğurdu. Envanterdeki F-4’leri emekli etmeye 
hazırlanan Türk Hava Kuvvetleri için F-35’lerin 
yokluğu, yeni planlamaların ve çalışmaların 
yapılmasını, F-4 2020 Terminatör’lerin bir süre 
daha hizmette tutulmasını gerektirecek. Bu 
kapsamda; ‘Özgür Projesi’ ve ASELSAN’ın aktif 
elektronik faz dizinli [AESA] radarı başta olmak 
üzere F-16’lara ilave kabiliyetler kazandıracak 
tüm güncellemeler, HürJet ve MMU projeleri, 
önümüzdeki dönemde öncelik olarak artık en 
üst sıralarda yer alacak. Özellikle milli imkânlarla 
geliştirilen; yazılım, görev bilgisayarı, dost-
düşman tanımlama sistemi [IFF], çağdaş 
aviyonikler ile donanmış ve gövde ömürleri 
uzatılmış F-16’larımız ve HürJet, MMU’ya giden 
yolda yerli silah sistemlerinin ve yeni teçhizatın 
geliştirilmesinde değerli katkılar sağlayacaklar. 
Büyüyen İHA filomuz ve yeni geliştirilen 
modellerin de F-35’lerin yokluğunda daha 
önemli roller üstlenmesi beklenebilir.  

Ülke savunması açısından bir diğer soru 
işareti de doklu çıkarma gemimiz TCG 
Anadolu’da konuşlandırılmak üzere F-35B 
modeline erişim olanağımızın kalmamış olması. 
Ancak Baykar Makina’nın yaptığı çalışmalar ve 
ortaya çıkan TB3 ile MİUS projeleri, bu konudaki 
boşluğu silahlı İHA’lar ile doldurulabileceği 
yönünde yeni fırsatlar sunmasının yanı sıra Türk 
savunma sanayinin ulaştığı seviyeyi de ortaya 
koyuyor.  

F-35’lere sahip olamamanın bir diğer yan 
etkisini de ileriki yıllarda NATO kapsamında 
gerçekleştirilen harekâtlarda Türkiye’nin 
katılımının ve katkısının azalması olarak 
görebiliriz. Bugüne kadar gerçekleştirilen NATO 
harekâtlarında, özellikle F-16’lar ile önemli 
katkılar sağlayarak müttefik ülkeler arasında 
diplomasi alanındaki etkisini artıran Türkiye, 
önümüzdeki yıllarda bu imkândan daha az 
yararlanabilir.   

Tüm bu gelişmelere rağmen, JSF Projesi’nin 
yokluğunda sorumlulukları artan yerli askeri 
havacılık sanayi firmalarımız; devlet destekli 
projelerin yanında, ihracat pazarlarına yönelik 
yeni çalışmalar ve yeni uluslararası iş birliği 
projeleri ile büyümeyi hedefliyor. Özellikle 
insansız hava araçları alanında dünyadaki yerini 
her geçen gün sağlamlaştıran Türkiye, farklı 
tipteki motorlar, havacılık alanında kullanılan 
kritik alt-sistem ve aksam ile havadan atılan 
mühimmatlar alanında yürütülen çok sayıda 
proje ile geleceğe kararlı adımlarla ilerliyor.   

 
İHA’larda Yeni Dönem:  
Yerli Motorlar Görücüye Çıktı 
Günümüzde dünyada kendi silahsız ve 

silahlı insansız hava aracını [İHA] geliştirip 
üretebilen sayılı ülkelerden birisi olan Türkiye, 
bu alanda ulaşılan savunma sanayi alt-yapısının 
ve kabiliyetin meyvelerini hem ülke 
savunmasında, hem diplomaside, hem de ihraç 
edilen İHA’lar üzerinden ekonomik getiri olarak 
almaya devam ediyor. Varılan noktada gerçek 
muharebelerde kendini kanıtlamış ve ihracat 
başarıları yakalamış ürünler ortaya çıkaran Türk 
savunma sanayiinde, insansız hava araçlarında 
kullanılan kritik alt-sistemlerle bileşenlerin 
yerlileştirilmesi hedefiyle; motor, elektro-optik 
görüntüleme, uydu haberleşme ve diğer 
elektronik sistemlere olan yatırımlara da devam 
ediliyor. Motor konusunda TEI, elektro-optik 
sistemlerde ASELSAN üretimi kritik alt-sistemler 
İHA’larda yerlerini şimdiden almaya başladı.  

Bu kapsamda özellikle TEI’nin öncülüğünde 
yürütülen yerli motor geliştirme projeleri, 
ülkemizin İHA alanında yakın gelecekte 
dünyadaki yerini daha da sağlamlaştıracak 
önemli bir kabiliyet olma özelliğini taşıyor. 
172hp gücündeki TEI-PD170 ve 222hp 
gücündeki TEI-PD222ST turbo-dizel motorlar, 
gelecekte hem Türkiye hem de diğer ülkelerin 
semalarındaki İHA’lara güç vermeye aday. TAI 
tarafından geliştirilen Aksungur SİHA, şimdiden 
kanatlarında 2 adet PD-170 motoru taşıyor. 
Geçtiğimiz yıl bu motorların gücüyle 49 saat 
havada kalarak bir rekor kıran Aksungur, yine bir 
diğer deneme uçuşunda 12 adet MAM-L görev 
yüküyle 28 saat havada kalarak muharebe 
değeri konusunda önemli ipuçları vermişti. 
750kg’ın üzerinde faydalı yük taşıyabilen 
Aksungur; MAM-C, MAM-L, Teber-81 ve 82, L-
UMTAS, Cirit, HGK-3, KGK güdüm kitleri ve 
minyatür bomba gibi çok sayıda farklı silah 
sistemini içeren etkileyici bir cephaneliğe sahip. 
Özgün milli alt-sistemler kullanımında özellikle 
öne çıkan Aksungur, Aselsan CATS görüntüleme 
sistemini ve Meteksan Savunma tarafından 
geliştirilen otomatik kalkış ve iniş sistemi [OKİS] 
radarını da bünyesinde barındırıyor. Sinyal 
istihbaratı görevleri icra edebilecek kabiliyetteki 
Aksungur, bu yeteneğini yine ASELSAN üretimi 
donanımından alıyor.  

Yine TAI’nin geliştirdiği ANKA İHA’da da; 
uçuş kontrol bilgisayarı, görev bilgisayarı, 
ataletsel navigasyon sistemi gibi alt-birimler 
ASELSAN imzasını taşıyor. Bilindiği gibi ANKA ilk 
yurt dışı satış başarısını S modeli ile Tunus’un 3 
adetlik siparişi ile yakalamıştı. Geçtiğimiz yıl 

Türk Hava Kuvvetleri’nin muharebe gücünün belkemiği olan 
F-16’lar düzenli olarak yapılan modernizasyon ve yerlileştirme 

çalışmaları ile uzun yıllar daha görevde kalacak.
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ANKA tarafından gerçekleştirilen bir diğer ilk de, 
Azerbaycan’da yapılan uçuşta Şimşek yüksek 
hızlı hedef uçağını havadan bırakarak yapılan 
deneme olmuştu. Bu deneme, Şimşek’in 
önümüzdeki günlerde asli görevi dışında hangi 
amaçlarla kullanılabileceği konusunda önemli 
bir fikir veriyor. Şimşek, gücünü yerli tasarım 1 
adet TEI-TJ90 turbo-jet motorundan alıyor.  

Baykar Makina tarafından TCG Anadolu’da 
görev yapabilmesi amacıyla geliştirilmesi halen 
devam eden TB3’te de yine TEI üretimi yerli 
motor olacak. Kanatları katlanabilir yapıda 
olacak olan TB3, TB2’ye nazaran daha ağır bir 
İHA. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 
TB2’lerinin Dağlık Karabağ’daki başarısı üzerine 
gündeme gelen ve Kanada’nın bu İHA’larda 
kullanılan elektro-optik sistemler için uygulama 
kararı aldığı ambargoya karşılık olarak, TB2’de 
ASELSAN üretimi CATS görüntüleme ve 
hedefleme sisteminin kullanımına yönelik 
çalışmalar hızla devam ediyor. Tüm bu 
çalışmalar sonucunda savunma sanayimizin 
yıldızlarından TB2’nin yerlilik oranı önemli 
ölçüde artacak. 

Türkiye’de silahlı İHA dendiğinde ilk akla 
gelen ürün olan Baykar Makina üretimi TB2, yurt 
dışındaki satış başarıları ile de adından söz 
ettiriyor. Suriye, Libya ve son olarak Dağlık 
Karabağ gibi sıcak noktalardaki kullanımı ile öne 
çıkan TB2, maliyet etkin ve muharebe başarısı 
kanıtlanmış bir silahlı insansız hava aracı olarak 
çok sayıda ülkenin dikkatini çekiyor. Azerbaycan, 
Katar ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 
envanterine giren Bayraktar TB2’ler, Fas, 
Macaristan ve Polonya’nın da aralarında 
bulunduğu çok sayıda ülke ordusunun da yakın 
markajında. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son alımları ile 
bu ülkenin savunma pazarında yerini 
sağlamlaştıran Baykar Makina, Ukrspecexport 
kuruluşu ile Black Sea Shield adında bir ortak 
girişimin altına imza atarak, uzun vadeli bir 
stratejik ortaklık projesinin temelini ‘19 yılında 
atmıştı. TB2’lerin Ukrayna’da üretimini 
gerçekleştirecek olan Black Sea Shield’ın; motor, 
güdümlü mühimmatlar ve elektronik harp 
sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yapacağı 
çalışmalar hem Türkiye, hem de Ukrayna 
savunma sanayilerine önemli katkılar 

sağlayabilecek potansiyelde. 
Türk savunma sanayi firmaları geniş 

bir yelpazede insansız hava araçları üretirken, 
Mini İHA’larda da önemli ürünler ortaya 
çıkarmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk ihraç 
edilen insansız hava aracı ünvanını da taşıyan 
Baykar Mini İHA’nın yanı sıra, Vestel Savunma 
tarafından geliştirilen Vestel Karayel, STM Togan 
[Döner kanatlı], Kargu [Döner kanatlı, vurucu], 
Alpagu [vurucu mini İHA] ve Asisguard Songar 
[Döner kanatlı] bu alanda ilk akla gelen ürünler. 
Bu İHA’lardan Vestel Karayel, Suudi Arabistan 
tarafından tercih edilirken, Kargu ilk yurt dışı satış 
başarısını bu yılın temmuz ayında yakaladı. 
STM’nin mini İHA’lara sürü taaruzu kabiliyeti 
kazandırılmasına yönelik çalışmaları da ‘21 
yılında meyvelerini verdi. 

Ülkemiz özellikle silahlı insansız hava 
araçları alanında büyük gelişmeler kat ederken, 
Altınay Havacılık tarafından geliştirilen Albatros 
İHA ile birlikte nakliye görevlerinde de 
kullanılabilecek bir hava aracına sahip olmuş 
durumda. 50, 100 ve 150kg ağırlığındaki yükleri 
taşıyabilen modelleri bulunan Albatros, 30km’lik 
menzile sahip. 

2021, Baykar Makina’nın jet motorlu İHA 
Projesi MİUS’un 3 boyutlu çizimlerinin 
paylaşıldığı yıl oldu. Ses hızına yakın seyir sürati 
ile görev yapabilecek şekilde tasarlanan İHA’nın 
sonraki prototiplerinin süpersonik yetenekte 
olması ve 1.5 tona yakın mühimmat ile faydalı 
yük taşıyabilmesi planlanıyor. Radar izi düşük 
tasarımı ve kanatçık tipi yatay kontrol yüzeyleri 
ile dikkat çeken MİUS, yakalama kabloları ve 
kanca yardımı ile TCG Anadolu üzerinden de 
görev yapabilecek. MİUS, ülkemizin İHA 
teknolojileri konusunda ulaştığı seviyeyi daha 
da yukarıya taşımaya aday, önümüzdeki 
yıllardaki kilit projelerden biri olacak.  

 
Mühimmat ve Füze Ailemiz Büyüyor 
Türk Hava Kuvvetleri’nin kullanımında 

hâlihazırda farklı tipte ve kabiliyetlerde yerli 
tasarım ve üretim hava yer mühimmatları ile 
füzeleri bulunuyor. Hava-hava füzelerinin 
geliştirme çalışmaları ve atış testleri ise devam 
ediyor. 

Füzeleri ve mühimmatları kullanım yerlerine 
ve hedef tipine göre geliştiren Türk Savunma 

sanayii, her geçen yıl yeni versiyonlar ortaya 
çıkarıyor. Hem kara hem hava platformlarından 
kullanım için Hydra roketler temel alınarak 
geliştirilen Cirit füzesi, bunun ilk örneklerinden 
biri. Cirit’in motoru çıkarılarak geliştirilen Mini 
Akıllı Mühimmat MAM-C İHA’larda kullanılıyor 
ama gelecekte yakın hava savunma görevini 
üstlenecek düşük süratli hava platformlarından 
da bırakılabilir. Bu geçişkenlik, 
mühimmatlarımızın kullanımında ve yurt dışı 
satışlarında büyük esneklik sağlayacaktır.  

Mühimmat ve füze cephesinden 
bakıldığında, insansız hava araçlarında 
ülkemizin ulaştığı seviyede kuşkusuz payı 
azımsanamayacak etkenlerden biri olan, milli 
İHA’larımız tarafından büyük bir başarıyla 
kullanılan ve ROKETSAN tarafından geliştirilen 
akıllı mühimmat ailesi. 70mm çapındaki MAM-
C’nin yanı sıra 160mm çapındaki MAM-L 
güdümlü bombalar, özellikle Bayraktar TB2’lerin 
en önemli kuvvet çarpanlarından biri. Aksungur 
ve Akıncı gibi çift motorlu MALE [Orta İrtifa Uzun 
Havada Kalış] sınıfı İHA’ların hizmete girmesi ile 
hem ROKESAN’ın hem de TüBiTAK SAGE’nin 
geliştirmiş olduğu daha ağır akıllı mühimmatlar 
da insansız hava araçları tarafından 
kullanılabilecek. Baykar Makina tarafından 
geliştirilen çift motorlu Akıncı SİHA’nın 
cephaneliğine bakıldığında; MAM-C, MAM-L ve 
MAM-T’nin yanı sıra; Cirit, L-UMTAS, Bozok, 
Mk81, Mk82, Mk83, Kanatlı Güdüm Kiti [KGK] 
Mk82, NEB [Mk84] Gökdoğan, Bozdoğan ve 
SOM-A gibi çağdaş hava-yer ve hava-hava 
mühimmatları göze çarpıyor. TüBiTAK SAGE 
tarafından Göktuğ Projesi çerçevesinde 
şekillenen ve denemeleri hala devam eden 
görüş içi hava-hava füzesi Bozdoğan ile görüş 
ötesi hava-hava füzesi Gökdoğan’ın İHA’larda 
kullanılabilir hale gelmesi için gelecek yıllarda 
mühendislerimiz uzun mesailer harcayacak gibi 
görünüyor. Bu noktada yine TüBiTAK SAGE’nin 
Türk Hava Kuvvetleri kullanımı için ramjet 
motorlu havadan havaya uzun menzilli füzesi 
Gökhan’ın geliştirme çalışmalarının da son hız 
ilerlediğini not düşelim. Tüm bu silah 
sistemlerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 
bağlı uçaklarımızın yanı sıra Aksungur, Anka, 
Akıncı, TB2 gibi İHA’lara da entegrasyon 
çalışmaları ve atış testleri sonucunda, milli silahlı 
insansız hava araçlarına ve başta muharebe 
uçakları olmak üzere tüm hava platformlarına 
yepyeni taarruz yetenekleri kazandırılacak. 
Türkiye’nin bu alanda sahip olduğu kabiliyetler, 
İHA sistemlerinin caydırıcılığına büyük katkılar 
sağlarken, muharebe sahalarında bu güne 
kadar kazandıkları ve kazanacakları başarıların 
en büyük garantisi.  

 
Hürkuş’ta İstikamet Hafif Taarruz Modeli 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni nesil 

temel eğitim uçağı ihtiyacının karşılanması 
hedefiyle ortaya çıkan Hürkuş Projesi, tandem 
oturma düzenli, alçak kanatlı, tek turbo-prop 
motorlu bir eğitim uçağının geliştirilmesini 
öngörüyordu. Bugün gelinen noktada ise proje, 
uluslararası pazarda da rakipleriyle boy 
ölçüşebilecek kabiliyette bir ürüne dönüşmüş 
durumda. Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi’nden 

Bayraktar Akıncı SİHA’nın gelecekte TEI üretimi yerli motorlarla uçması hedefleniyor.
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[EASA] tip sertifikası alan ilk Türk uçağı olma 
ünvanını da gururla taşıyan Hürkuş, 
yakalayacağı ilk ihracat başarısı ile rüştünü de 
ispatlamış olacak. Hürkuş projesinde TAI’nin yanı 
sıra ASELSAN da önemli görevler üstleniyor. 
Uçağın görev bilgisayarı, sayısal kokpit gösterge 
birimleri, navigasyon sistemi ve dahili 
haberleşme sistemi gibi kritik alt birimlerini 
geliştiren ASELSAN, platform üzerindeki diğer 
ekipmanların görev bilgisayarına 
entegrasyonunu da başarıyla sağladı. 

Hürküş’un Hava Kuvvetleri Komutanlığının 
eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanan 
diğer bir modeli de; Hürkuş Hava Yer 
Entegrasyon Uçağı [HYEU] olarak adlandırılıyor. 
İleri hava ve muharebe kontrolörü ile müşterek 
ateş destek timi eğitimleri verilecek HYEU 
modelinin, düşük kullanım maliyetinin yanı sıra 
gelişmiş aviyonik sistemleri ile eğitimlerde 
önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.  

Pilot temel eğitim ihtiyacının yanında hafif 
taarruz ve silahlı keşif görevleri için geliştirilen 
Hürkuş-C modeli, projenin önemli bir halkası. 
Sayısal güvenli haberleşme, görüntü & veri 
bağlantısı ve termal görüntüleme/nişangâh 
sistemi ile donatılacak Hürkuş C; Cirit, L-
UMTAS/UMTAS gibi akıllı mühimmatların yanı 
sıra genel maksat bombaları ile 12.7mm ve 
20mm top sistemlerini de taşıyabilecek. Türk 
Hava Kuvvetleri için ilk etapta 18 adet sipariş 
verilen C modeli, yurt dışında da düşük maliyetli 
bir hafif taarruz uçağına ihtiyaç duyan ülkelerin 
ilgisini çekebilecek kabiliyette. 

 
Milli Muharebe Uçağına Giden Yolda İlk 
Basamak: Hürjet 
Jet tekamül eğitiminde kullanılan eski nesil 

T-38 uçakları ile Türk Yıldızları’nın F-5’lerinin 
yerini alması için yeni bir jet eğitim ve hafif 
taarruz uçağı geliştirilmesi için başlatılan Hürjet 
projesi kapsamında ayrıca, harbe hazırlığa geçiş 
ve hafif taarruz konfigürasyonları da 
geliştirilecek. Milli Muharebe Uçağı [MMU] ile 
birlikle Türk havacılık sanayinin geleceği 
açısından büyük önem taşıyan projede; Nisan 
‘18'de kavramsal tasarım aktiviteleri, Temmuz 
‘19'da ön tasarım faaliyetleri, Şubat ‘21'de ise 

kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı 
ve ‘21 Ocak ayı itibariyle parça üretimine 
başlandı. Hizmete giriş tarihi ‘25 olarak 
belirlenen Hürjet’in ilk uçuşunun, ‘22 yılının 
aralık sonu yapılması hedefleniyor. Gücünü bir 
adet General Electric üretimi F404 turbofan 
motordan alacak Hürjet’in uzun vadede yerli 
tasarım ve üretim bir motora sahip olması 
öngörülüyor. Uçağın aviyonikleri konusunda 
önemli bir iş yüküne sahip ASELSAN, dâhili 
haberleşme, navigasyon, hava telsiz ve IFF 
sistemlerini sağlayacak.  

TAI yetkilileri tarafından Hürjet’in TCG 
Anadolu’dan iniş kalkış yapabilecek bir 
modelinin geliştirilmesi konusunda ön 
çalışmalar yapıldığı söylense de, bu konuda 
resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir 
bilgi paylaşılmış değil. 

Hürkuş ve Hürjet eğitim ve hafif taaruz 
uçaklarının hizmete girmesi ile birlikte, Türk 
Hava Kuvvetleri’nin büyük ölçüde ABD menşeili 
olan envanterine, THK Etimesgut Uçak 
Fabrikası’nın 40’lı yıllarda ürettiği uçaklardan 
sonra ilk kez yerli tasarım ve üretim modeller 
girmiş olacak. ASELSAN tarafından geliştirilen 
AESA radarı başta olmak üzere, Hürjet’te 
kullanılacak alt-sistemler, MMU’ın hizmete 
girmesi öncesinde Türk havacılık ve savunma 
sanayine önemli bir tasarım ve üretim alt yapısı 
oluşmasında büyük katkı sağlayacak.  

 
Türkiye’nin Gözü 5nci Nesilde: MMU Projesi 
Milli Muharebe Uçağı (MMU] Projesi’nde 

tasarım faaliyetleri ve rüzgar tüneli testleri son 
hızla devam ederken, ‘21 son çeyreğinde ön 
tasarım aşamasının ilk gözden geçirmelerinin 
yapılması planlanıyor. İlk prototip TF-X uçağının 
hangar çıkış tarihinin 18 Mart ‘23 olarak 
belirlendiği projede, ihtiyaç duyulacak yardımcı 
güç ünitesinin ve hava türbini başlatma 
sisteminin geliştirilmesi için bu yılın Şubat 
ayında sermayesi %100 SSB’ye ait olan SSTEK 
tarafından kurulan TRMOTOR şirketi ile anlaşıldı. 

2017 yılında İngiliz BAE Systems firması ile 
imzalanan iş birliği anlaşmaları kapsamında bu 
firmadan mühendislik desteği alınmaya devam 
ediliyor. TAI’nin muharebe uçağı tasarımı 

konusunda deneyimli mühendis arayışları ise 
hız kesmeksizin sürüyor. 

Uçakta kullanılacak AESA radar, aviyonikler, 
sensör ve algılayıcıları ASELSAN, yazılım, 
simülasyon, eğitim ve bakım simülatörlerini 
HAVELSAN, merkez bilgisayarları ülkemizde 
mikroçip üretim alt-yapısına sahip tek kurum 
olan TüBiTAK BİLGEM, güç dağıtım sistemini ise 
Pavotek geliştiriyor. MMU’nın 20 milyon satır 
civarında yazılıma ihtiyacı olduğu göz önüne 
alındığında, projede özellikle HAVELSAN’ın büyük 
sorumlulukları olduğu görülüyor.  

Türkiye’nin uluslararası F-35 Programı’ndan 
çıkarılmasının ardından önemi daha da artan 
MMU Projesi gerçekleştiğinde, Türk Hava 
Kuvvetleri ilk kez 5nci nesil çok amaçlı bir 
muharebe uçağına sahip olacak. ABD bu 
alanda F-22 ile tekel konumunda iken, dünyada 
5nci nesil muharebe uçağına sahip ülkeler F-
35’lerin envantere girmesi ile günden güne 
artıyor. Rusya’nın Su-57 ve Çin’in J-20 5nci nesil 
uçakları hâlihazırda üretim hatlarında. Ancak 
özellikle yeni nesil İzdelye 30 ve WS-15 
motorlarında yaşanan gecikmeler, bu iki projede 
her iki ülke mühendislerinin başını ağrıtıyor. Yeni 
nesil diğer uçaklar arasında ise yine Çin’in FC-
31, Rusya’nın Su-75 [Checkmate], G.Kore’nin KF-
21, FCAS [Airbus], Japonya’nın Mitsubishi X-2 ve 
İngiltere’nin Tempest projeleri sayılabilir. 

 
Meltem III Projesi’nde Mutlu Son 
İlk P-72 deniz karakol uçağının 2020 yılı 

sonunda envantere girdiği ve uzun gecikmelere 
sahne olan Meltem III Projesi’nde, ‘21’de 
teslimatlar hız kesmeden devam etti. P-72’ler, 
Türk Deniz Kuvvetleri’nin havadan karakol ve 
keşif yeteceğine katkı sağlamanın yanı sıra 
denizaltı savunma harbi kabiliyetini de önemli 
ölçüde artıracak. Türk Hava Kuvvetleri’nin 
elektronik harp kabiliyetine büyük katkılar 
yapması beklenen; düşman haberleşme 
sistemleri ve radarlarının tespit/teşhis edilmesi, 
konumlarının saptanması, elektronik karıştırma 
ve aldatma görevlerini icra edecek dört adet 
Bombardier Global 6000 uçağının tedariğini 
kapsayan SoJ projesi de önümüzdeki dönemde 
takip edilmesi gereken kritik programlar arasında 
yer alıyor ID

Başta turbojet motorlu seyir füzesi SOM olmak 
üzere çok sayıda akıllı mühimmat ve füze 

Tübitak SAGE tarafından başarıyla geliştirildi.

Milli muharebe uçağından önce hizmete 
girecek olan Hürjet, askeri havacılık alanındaki 

kritik yerli alt sistemleri gövdesinde 
barındıracak.
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Geleceğin Kalbi Dünyanın Dışında Atıyor

Ceren GÖNCÜ/TurDef 
 
Bununla birlikte, her ülkenin uzaya dair 

yöneldiği alanlar da birbirinden farklı. Türkiye her 
ne kadar yörüngesel ve derin uzaya dair farklı 
misyonlar benimsemiş olsa da, aslında uzayda 
önceliğini uydular konusunda belirlemiş 
durumda. Ülkenin bilimsel araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerini yöneten ve yön veren 
TüBiTAK ve uzay çalışmalarının yürütüldüğü 
bağlı kuruluş TüBiTAK Uzay, üniversite, şirket ve 
enstitüler ile iş birliği yapmakta ve ülkenin 
uzaydaki ilerleyişine yön vermektedir. 2018 yılı 
sonunda resmi olarak kurulan Türkiye Uzay 
Ajansı’nın [TUA] da son dönemde işler hale 
gelmesiyle uzaya dair çalışmaların ve hedeflerin 
bir çatı altında toplanması sağlanmıştır. 

Türkiye gerek coğrafi konumu gerek 
uluslararası ilişkilerin gerektirdiği sebeplerden 
güçlü bir izleme kabiliyetine sahip olmak 
zorundadır. Bu sebepledir ki yer gözlem uydu 
çalışmaları, ülke için önemli bir bilim ve teknoloji 
alanıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin halihazırda üç 
[GÖKTÜRK 1, GÖKTÜRK 2, RASAT] ve 2022’de 
fırlatılması beklenen [İMECE] bir uydusu vardır. 
RASAT yerli üretim olan ilk gözlem uydusudur. 
İMECE de yine yerli ve milli bir üretim olan 
yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu olarak 
görev yapacaktır. Bu uydular aracılığıyla askeri 
istihbarat amaçlı görüntü elde edilebilmekte; 
doğal afet sonrası hasar tespiti, kaçak yapılaşma 
tespiti ve coğrafi gözlem yapılabilmektedir. 

GÖKTÜRK 1’in görev ömrünün sona 
ermesinden sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını sağlamak 
amacıyla GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme 
Uydusu’nun uzayda yerini alması bekleniyor. 
Projede ekipman ve yazılımların mümkün 
oldukça yerli olmasına özen gösterilmekte. 

Ülkenin haberleşme uydularına [TÜRKSAT 
3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B] 2021 Ocak 
ayında fırlatılan ve haziran ayı itibariyle faaliyete 
geçen TÜRKSAT 5A uydusu da katılmıştır. 2021 
yılı son çeyreğinde fırlatılması planlanan 
TÜRKSAT 5B’nin ardından 2022’de fırlatılacak 
olan TÜRKSAT 6A ise ülkenin ilk milli ve yerli 
haberleşme uydusu olacak. 

TÜBİTAK, Avrupa Uzay Ajansı [ESA] ile 2006 
yılında yürürlüğe giren dış uzayın barışçıl 
amaçlarla keşfi ve kullanımına ilişkin bir iş birliği 
anlaşması imzalamıştır. Hollanda, Almanya ve 

Rusya gibi ülkelerin uzay ajanslarıyla da ortak 
çalışmalar yürütmektedir. TUA ise Kazakistan, 
Macaristan ve Ukrayna ile ikili mutabakatlar 
imzalamış; Pakistan, Azerbaycan, Japonya, 
Endonezya gibi birçok ülke ile de iş birliği 
anlaşmaları sağlama yolundadır. 

TüBiTAK’ın yanı sıra devlete ait savunma 
sanayi alanında çalışmalar yapan şirketlerin de 
bilim ve teknoloji alanına önemli katılımı ve 
katkıları mevcuttur. TAI’nin, GÖKTÜRK 1, 
GÖKTÜRK 2 ve DÖNENCE uydularının yapım 
sürecinde iş birliği vardır. ROKETSAN, mikro uydu 
fırlatma sistemi üretimi üzerinde çalışmalara 
başlamıştır. Firmanın ürettiği sonda roketi, 2018 
yılında katı yakıt ile uzaya fırlatıldıktan sonra, 
2020 yılında sıvı yakıt kullanarak uzayda 
136km’ye ulaşmıştır. Mikro uydu fırlatma 
sisteminin tamamlanmasıyla 100kg altındaki 
mikro uydular alçak dünya yörüngesine 
yerleştirilebilecek. 

Bir diğer kuruluş ASELSAN’ın uzaya yönelik 
çalışmaları arasında uydu görev yükleri ve uydu 
yer sistemleri çözümleri, yer destek ekipman 
tasarım ve üretimi, yer istasyonu kurulumu, 
görev yükleri entegrasyonu ve test hizmetleri 
yer almaktadır. Şirket, 2016 yılında uydu ve uzay 
teknolojisinde kullanılan materyallerin uzay 
koşullarına karşı dayanıklılığını test etmek 
amacıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na 
mikrodalga modülleri gönderdi. 2021 Ocak 
ayında ise, ASELSAT 3U küp uydu, uzay 
ortamına dair istatistiksel veri ve görüntü 
aktarmak amacıyla Falcon-9 roketi ile alçak 
dünya yörüngesine gönderildi. STM’nin uzay 
çalışmaları kapsamında da uydu tasarımı, uydu 
görevleri için yazılım geliştirme, uydu görevleri 
planlama, uydu iletişimi ve 
veri analizi gibi çalışmalar 
bulunmaktadır. Şirket aynı 
zamanda gerçek zamanlı 
görüntü sağlayacak, bitki 
örtüsü, tarım alanları ve afet 
takibi yapacak takım uydu 
sistemi oluşturmaya da 
başlamıştır. LAGARI bu 
sistemin ilk uydusu ve 
Türkiye’nin ilk yüksek 
çözünürlüklü mikro yer 
gözlem uydusudur. 

Özellikle Türkiye’nin ‘23 
uzay hedefleri kapsamında 

öne çıkan bir diğer şirket ise DeltaV. Firma, hibrit 
roket teknolojisi geliştirerek roket motoru ve 
sonda tasarlayıp üretmekte; fırlatma sistemleri 
bağlamında ise fırlatma testleri ve alt-yapıları 
üzerinde çalışmaktadır. Hibrit motor teknolojisi 
ile daha güvenli ve daha uygun maliyetli üretim 
yapılabilecek. 2023 yılı için hedeflenen Ay’a sert 
inişte, uzay aracını alçak dünya yörüngesinden 
Ay’a bu sıvı oksijen ve parafin yakıtlı hibrit roket 
motoru taşıyacak. Ayrıca, uygun maliyetli fırlatma 
teknolojisi geliştirildiğinde diğer ülkelere de 
roket fırlatma hizmeti verilmesi, firmanın gelecek 
misyonları arasında yer alıyor. 100kg üzeri olan 
uydular, DeltaV aracılığıyla uzaya fırlatılabilecek. 

Uydular alanındaki bu gelişmelerle dışa 
bağımlılık azaltılmaya çalışılırken çözülmesi 
gereken bir diğer sorun ise uydu bileşenlerinin 
uzaydaki radyasyon karşısında dayanıklılığını 
ölçebilmek. Bu bağlamda, Avrupa Uzay Ajansı 
standartlarında test yapılabilmesi amacıyla 
Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı Aralık ‘19’da 
kuruldu. 

Uydular her ne kadar Türkiye’nin en önde 
gelen uzay çalışmalarını oluştursa da onlar 
dışında da uzaya dair çalışmalar yapan firmalar 
bulunmakta. Örneğin, Hezarfen’in uzay 
çalışmaları daha deneysel ve uzun vadede 
önemli getirileri olacak çalışmalar. Vera Uzay 
Misyonu kapsamında firmanın üç projesi 
bulunuyor. Bunlardan Gediz, uzaya gönderilen 
tohumların uzay koşullarında test edilmesini 
hedefliyor. Talu projesi ile hedeflenen, uzun 
uzay yolculuklarında güneş enerjisinden nasıl 
maksimum fayda elde edilebileceğini 
öğrenmek. Tardu projesinin amacı ise uzaya 
insan görünümlü yapay zekâ göndererek uzay 

Dünyada hava kuvvetleri isimlerine ya uzay kelimesini ekliyor ya da uzay için ayrı bir kuvvet 
kuruyor. Türkiye için bu ayrımı konuşmaya henüz zaman var. Gezegenler arası seyahatin 
konuşulduğu bu günlerin uzay gündeminde, Türkiye oldukça yeni bir aktör sayılır.  

ASELSAT 3U küp uydu.
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koşulları karşısında verdikleri tepkileri 
gözlemlemek. Bu sayede astronotların 
karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretmek 
hedefleniyor. Bu projeler başarıya ulaşır ve 
sonuçlar elde edilirse, derin uzay çalışmaları için 
verimli bir katkı sağlanmış olacak. 

Derin uzay ise aslında ‘23 Milli Uzay 
Programı kapsamında Türkiye’nin gündemine 
girmiş durumda. Yukarıda bahsedildiği gibi, 
Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıldönümünde 
yerli uzay aracı ve hibrit roket ile Ay’a sert iniş 
yapılması hedefleniyor. Yumuşak iniş ise ‘28 yılı 
için planlanıyor. Gönderilmesi planlanan yerli 
uzay aracı henüz tasarım aşamasında. Uzay 
aracını Ay’a taşıyacak olan hibrit motor 
teknolojisi ise Sonda Roket Sistemi [SORS] ile 
temmuz ayında test edilmek amacıyla fırlatıldı 
ve başarılı oldu. Roketin oksitleyici tankının 
büyütülmesi ve böylece irtifasının artırılmasına 
yönelik çalışmalar devam edecek. Motorun son 
hali uzay aracının tasarımının tamamlanmasının 
ardından, buna uygun olacak şekilde 
belirlenecek ve üretimi yapılacak. Bazı teknoloji 
ve parçaların yurtdışından temin edilmesi 
zorunlu olsa da uzay aracı büyük oranda yerli 
olacak. Buna karşılık, Türkiye’nin uzay aracı 
üretiminde bir deneyimi bulunmuyor. Fakat, sert 
iniş planlandığından, çok özellik barındırmayan 
bir uzay aracı yeterli görülüyor ve ‘23 hedefine 
yetişebileceği düşünülüyor. Bunun her ne kadar 
yerli ve milli olarak gerçekleştirilmesi planlansa 
da Türkiye’nin bir fırlatma üssü ve uzay aracını 
alçak yörüngeye taşıyacak bir kapasitesi 
olmadığından iş birliğine ihtiyaç duyuluyor. 
Henüz bir anlaşma sağlanmamış olsa da 
SpaceX yüksek ihtimalli bir alternatif olarak 
görülüyor. 

Fırlatma konusunda bağımsız olmak için bir 
uzay üssüne sahip olmak ise bir diğer misyon. 
Coğrafi koşullar gereği Türkiye buna uygun 
olmadığından, başka ülkelerle iş birlikleri 
değerlendirilme sürecinde olan bir konu. 
Örneğin, Kazakistan’daki Baykonur uzay 
üssündeki alanlar kullanılabilir, Rusya ve 
Kazakistan ile iş birliği yapılabilir. 

2023 hedefleri kapsamında bahsi geçen bir 
diğer konu ise Türk bilim insanlarının 

uluslararası çalışmalara katılmak amacıyla 
Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesi. 
Uzay ortamında yaşayabilmek için belirlenecek 
kriterlere sahip adaylar arasından seçilecek üç 
kişinin iki yıl boyunca eğitim alması gerekiyor. 
Eğitim sonunda en uygun görülen bilim insanı 
uzaya gönderilecek.  

Uzaya dair Türkiye’nin amaçlarından biri de 
gök cisimlerini incelemek ve yeni keşifler 
yapmak. Doğu Anadolu Gözlemevi’ne 
yerleştirilmesi planlanan dört metre çapındaki 
ülkenin en büyük kızılötesi teleskopu, bu 
hedefin yanı sıra uydu takibi ve uzay enkazlarını 
izlemek gibi amaçlarla da kullanılacak. Uzay 
madenciliği gibi derin uzay hedefleri için 
Türkiye’nin önünde uzun bir yol olsa da, 
gözlemevinde yürütülecek çalışmalar bu 
alandaki çalışma grupları için de verimli bir 
kaynak olacak.  

Bölgesel konumlama ve zamanlama 
sistemi geliştirmek de Milli Uzay Programı 
içeriklerinden bir diğeri. Askeri ve politik 
sebeplerle ülke güvenliği için bu proje oldukça 
önemli. Ancak bu da gerçekleştirilmesi uzun 
zaman alacak bir hedef. Kıyaslama yapacak 
olursak, uzay aktivitelerinde önemli bir aktör 
olan Hindistan’ın kendi bölgesel sistemini 
geliştirip kullanmaya başlaması 11 yıl almıştı. 

Türkiye’nin yaşadığı beyin göçünü 
düşünürsek, hedeflenen uzay çalışmaları için 
gereken insan kaynağı sorununun da çözülmesi 
şarttır. Zaten hedeflerden biri olan bu madde, 
aslında ilk ele alınması gereken konu niteliği 
taşıyor. Hükümetin üniversitelere, enstitülere, 
araştırma ve geliştirme merkezlerine yönelik 
attığı adımlar, sağladığı bilimsel araştırma yapma 
özgürlüğü, teşvik ve liyakat bu sürecin en 
önemli noktasıdır. İleriye yatırım yapmak için ise, 
eğitim içerikleri tüm yaş grupları için 
iyileştirilmeli, öğrencileri araştırmaya sevk edici 
şekilde düzenlenmelidir. 

Uydu alanında küresel rekabette yer alan 
bir marka yaratmak, belirlenen uzay 
hedeflerinden en ulaşılabilir olanıdır. Uydu 
üretim ve geliştirmenin halihazırda bu alanda 
çalışmalar yürüten firmaların katılımıyla yeni bir 
oluşum kurularak tek bir çatı altında toplanacak 

olması biraz karışık bir sürece yol açacaksa da 
gelinen nokta ve düzenli ilerleyiş bu alandaki 
başarıyı olası kılmaktadır. Bununla birlikte, 
belirlenen diğer hedefler ara verilmeksizin kararlı 
bir çalışma ve süre gerektirmektedir. Bu hedefler 
için belirlenen 10 yıllık süre, yolun başında olan 
bir ülke için iddialı sayılabilir. Nitekim, 2005-
2014 yılları için oluşturulan uzay programı 
başarılı olamamıştır. Bu program, seçilecek bir 
gezegene yerli uzay roketi ile keşif ve gözlem 
amaçlı bir uydu göndermek ve astronot 
yetiştirme programı geliştirmek gibi oldukça 
iddialı maddeler de içeriyordu. 

Görüldüğü gibi imkanlar ve hedefler 
birbirine denk düşmeyince, projelerin başarısız 
olması kaçınılmazdır. Uluslararası alanda prestij 
sağlamak için önemli olan sözler vadetmek 
değil, bunları gerçekleştirebilmektir. Ülke içinde 
halktan destek bulabilmek için ise, uzay 
aktiviteleri için yapılan harcamalarda şeffaflık 
benimsenmelidir. Ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik koşullar ne olursa olsun bu önemli 
bir gereklilik olacaktır. Uzaya yönelik çalışmalar, 
deneyim, bilgi ve finansal güç gerektirdiğinden, 
Türkiye’nin iş birliklerine ihtiyaç duyduğu açıktır. 
Bunun için de uzaya yönelik yeni adımlar atan 
ülkelerden çok, uzaya dair yetenekleri olan 
ülkelerle ortak projelerde yer almak daha 
anlamlı olacaktır. 

Misyon edinilen projeleri gerçekleştirme 
konusunda samimi olunduğu ve Türkiye’nin 
uzay alanında ilerlemesi amaç edinildiği 
takdirde, başarı şansa bağlı değil, kaçınılmaz 
sonuçtur. Önemli olan politikaların her alanda 
doğru belirlenmesi ve bunların aslına sadık 
şekilde uygulanmasıdır. ID

DeltaV Sonda Roket Sistemi

Roketsan Mikro Uydu Fırlatma Sistemi



Dünyada AIRBUS D&S tesisleri dışında
ilk ve tek
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Azerbaycan’ın Hızla Gelişen Yerel 
Kabiliyetleri ve Karabağ Savaşı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham ALİVEY'in 16 Aralık 2005 tarihli kararına dayanarak 
Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine askeri teçhizat tedarikini devamlı sürdürmek için 
kurulan Savunma Sanayi Bakanlığı'na [MSN] bağlı birim ve tesisler tarafından şu anda 
1,000'den fazla askeri ürün çeşidi üretilerek Azerbaycan ordusuna tedarik edilmektedir.

27 Eylül ‘20'de başlayan, 44 gün süren ve 
Azerbaycan Ordusu'nun zaferi ile sona eren 
Karabağ savaşında Azerbaycan savunma 
sanayisinin ürettiği birçok silah ve teçhizat aktif 
olarak kullanıldı. 

Savunma Sanayii Bakanı Madat GULİYEV, 
basına yaptığı açıklamada, Karabağ'ın kurtuluşu 
için yapılan savaşta, MSN'nin işletmelerinde 
üretilen modern silah ve mühimmat, askeri 
teçhizatın ilk kez gerçek savaşta başarıyla test 
edildiğini söyledi: "Yoğun çatışmaların yaşandığı 
bir dönemde silahlı kuvvetlerimizi gerekli silah 
ve teçhizatla vaktinde sağlamak için Bakanlığın 
birim ve tesisleri sürekli bir modda çalıştı. 
Savaşçılarımız tarafından kullanılan askeri 
araçların işletim onarım ve restorasyonu için 
cephede faaliyet gösteren ilgili üsler 
kurulmuştur". 

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'nın 
bugüne kadar ürettiği ürünler sırasında 
‘Matador’ ve ‘Marauder’ zırhlı muharebe araçları, 
BTR-70 [modernizasyon] ve BRDM-2 
[modernizasyon] zırhlı konveyörler, ‘Mubariz’, 
‘İstiglal’, ‘Yalguzag’ ve diğer keskin nişancı 
tüfekleri, AK-74M, AZ -7.62 ve NATO 
standartlarında hafif tüfekler, çeşitli tipte 
tabancalar, havan ve bomba-atarlar ile bunların 
mühimmatları, optik cihazlar, mayınlar, uçak 
bombaları, ‘Orbiter-2M’, ‘Orbiter-2B’, ‘Orbiter-3B’ 
ile ‘Orbiter-4’ mini, ‘Aerostar-BP’ taktik ve ‘Zerbe’ 
kamikaze insansız hava araçları [İHA] yer alıyor. 

 

Topçu Silahları 
Azerbaycan'ın Füze ve Topçu Birliklerinin 

potansiyeli, Karabağ savaşı öncesi 
modernizasyon programı kapsamında 
artırılmıştır. Bu program kapsamında birliklerin 
yeni silah sistemleriyle donatılması konusunda 
önemli adımlar atılmış ve filo yaklaşık %80 
oranında yenilenmiştir. Füze ve Topçu Birlikleri, 
ithal silahların yanı sıra Azerbaycan Savunma 
Sanayii Bakanlığı'nın tesislerinde ürettiği top ve 
mühimmatları da içermektedir. 

Ağır çatışmalar sırasında askeri birliklerin 
silahlanmasında topçu sistemleri için yedek 
parçalar, muharebe operasyonları sırasında 
birliklerin onarım birimleri tarafından, 122mm D-

30 [D-30A] obüs, 152mm D-20 obüs, 100mm 
MT-12, 130mm M-46, 152mm 2A36 ve 85mm 
D-44 toplarının onarımında kullanıldı. 

 
Havanlar 
MSN'nin ürettiği çeşitli kalibredeki havanlar 

muharebede kullanılmış ve kendini kanıtlamıştır. 
Yerli üretim 60mm 20N6MT ‘Komando’, çift 
kullanımlı 20N6M ‘Ashırım-6’ ve 82mm 20N5 
‘Ashırım-5’ taşınabilir, 120mm 2B11 ‘Sani’ 
yedekli havanlar ordu ve diğer silahlı 
oluşumların silahlanmasına dahil edilmiştir. 

 
Bomba-atar 
Azerbaycan Ordusu, 44 günlük askeri 

operasyon kapsamında 30 yıldır Ermenistan'ın 
kurduğu silahlı kuvvetleri modern silahlarla imha 
etti. Yerli olarak Azerbaycan'da üretilen ve Milli 
Ordu tarafından kullanılan RBG-40 [İndex 6M11] 
revolver bomba-atar, AQK-30 otomatik bomba-
atar ve RPG-7V2 tanksavar bomba-atar da dahil 
olmak üzere çeşitli bomba-atar bu askeri 
operasyonlarda başarıyla kullanılmıştır. MSN'ne 
bağlı ‘Cihaz’ Üretim Birimi tarafından üretilen 
RPQ-7V2 bomba-atarın Azerbaycan Ordusu ile 
birlikte Türkiye ve diğer ülkelere ihraç edildiğini 
belirtmek gerekir. 

 
Ateşli Silahlar 
MSN tesislerinde üretilen bomba-atarların 

yanı sıra tabanca, hafif tüfek, makineli tüfek ve 

Zaur BABASHOV/Poligon
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keskin nişancı tüfekleri de dahil olmak üzere 
çeşitli ateşli silahlar Azerbaycan Ordusunun 
silahlanmasına dahil edilmiştir ve 44 günlük 
Karabağ Savaşı'nda yaygın olarak kullanılmıştır. 
Özellikle IST-14.5 ‘İstiglal’, IST-12.7 ‘Mubariz’, 
NST-14.5 ve ‘Yalguzag’ keskin nişancı 
tüfeklerinin yanı sıra ‘Zafar’, ‘Zafar-K’ ve ‘İnam’ 
tabancaları, AK-74M ve AZ -50 hafif tüfek , HP-
7.62 saldırı makineli tüfek ve UP-7.62 evrensel 
makineli tüfek. 

 
Mühimmat 
Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı'nın 

kuruluşundan bu yana ana ilgi alanlarından biri 
mühimmat üretimidir. Bakanlık, Silahlı Kuvvetler 
ve diğer güvenlik yapılarının ihtiyaçlarını yerel 
kaynaklar pahasına karşılamak amacıyla çeşitli 
projeler yürütmektedir. MSN'nin önceliklerinden 
biri, Silahlı Kuvvetlere küçük, orta ve büyük 
kalibreli mühimmat tedarikini yerel üretim 
pahasına karşılamaktır. 

Varlığının ilk yıllarında, Savunma Sanayi 
Bakanlığı küçük çaplı mühimmatlara ve havanlar 
için mühimmatlara odaklanmıştı, ancak şimdi iri 
çaplı silahlar, topçu ve tank mermilerinin üretimi, 

uçak mühimmatlarının üretimi, roket-atar ve 
füze sistemlerinin üretimini yapıyor. 

Sunumlardan da bilindiği üzere şu anda 
Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı tesisler 
hemen her tür hafif silah için mühimmat 

üretiyor. Bunlardan Silahlı Kuvvetler tarafından 
kullanılan 9x18, 9x19mm tabanca, 5.45x39, 
7.62x39mm tüfek mühimmatları, 7.62x54mm, 
7.62x51mm makineli tüfekler için 
mühimmatların üretimi devam etmektedir. 
Ayrıca MSN tesislerinde, 12,7x108mm BZT-44, 
B-32, 14,5x114mm BZT-44, B-32 ve .50 BMG 
[12.7x99mm] gibi büyük kalibreli makineli 
tüfekler için mühimmatlar üretilmektedir. 

El bombaları ve piroteknik alanında da 
projeler hayata geçiren MSN, ordunun bu 
alandaki taleplerini de karşılamayı başarmıştır. 
Şu anda farklı renklerde 26 ve 30mm sinyal 
mühimatları, UZRQM-2 patlayıcılarla donatılmış 
RGO, RGN, RQD-5 saldırı ve savunma el 
bombaları, NATO standardı 40x46mm M99 
bombaları, Sovyet standardı QP-25 ve QP-30 

bombaatarların 40 mm VOQ-25 ve VOQ-25P 
bombaları, 40 mm RPQ-7 bombaatarlar için , 5 
tip [eğitimli, parçalanmış, birikimli, birikimli-
tandem ve termobarik] mühimmatın, AQS-
17/AQS-30 ve Arcus- 17AGL bomba-atarları için 
30x29mm VOQ-17M yüksek patlayıcı savaş 
başlıkları, VUS-17 ve VOQ-17M IN pratik 
mühimmatın yanı sıra zırhlı araçlar için 
kamuflajlı 901 ‘Tucha’ rampaları ve 81mm 3D6 
sis bombası seri üretimi gerçekleştirilmektedir. 

Azerbaycan Ordusunun ihtiyacını karşılamak 
üzere MSN havan topları için konutları artırılmış 
mayınlar da üretiyor. Azerbaycan tesislerinde 
üretilen 60mm mayınların maksimum atış 
mesafesi 3200-4000m, 82mm mayınların atış 
mesafesi 4500m’dir. Ayrıca tesislerde 120mm'lik 
7100m menzilli mayınların üretimi yapmaktadır. 

 
Uçak Bombaları 
Azerbaycan Ordusu savaşta MSN Bilimsel 

Araştırma Enstitüsünde hazırlanan 25kg QFAB-25, 
50kg QFAB-50, 100kg QFAB-100, 250 kg QFAB-
250 ve 250kg BETAB - 250kg uçak bombaları 
kullanmıştır. MSN Bilimsel Araştırma Enstitüsünde 
ve Türk firması ASELSAN'ın ortak projesi 
temelinde, Karabağ Savaşı'nda ilk kez 250kg 
QFAB-250 LG uçak bombası Azerbaycan Ordusu 
tarafından başarıyla kullanıldı. Yeni QFAB-250 LG 
uçak bombası, NATO standartlarına uygun olarak 
düşman kuvvetlerini ve diğer hedefleri anında 
yok etmek için tasarlanmıştır. 

 
İnsansız Hava Araçları 
Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan 

Ordusu insansız hava araçlarını [İHA] yoğun bir 
şekilde kullandı. Keşif, keşif ve kamikaze 
İHA'ların yanı sıra topçu birlikleri ile 
etkileşimlerinin kullanılması, düşman askeri 
teçhizatını, topçu sistemlerini, tanklarını, 
uçaksavar füze sistemlerini ve mühimmat 
depolarını cephede imha etmiştir. Azerbaycan 
Ordusu, yerli üretim ‘Aerostar’ taktik, ‘Orbiter-3’ 
mini taktik, Orbiter-2 mini keşif insansız hava 
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araçlarını, ‘Zerbe’ kamikaze ve ‘İti Govan’ 
insansız hava araçlarını aktif olarak kullanmıştır. 

 
Zırhlı Araçlar 
Karabağ'ın kurtarılması için 44 gün süren 

savaş sırasında ‘Matador’, ‘Marauder’ zırhlı 
muharebe araçları, Savunma Sanayi 
Bakanlığının tesislerinde geliştirilmiş BTR-70 ve 
BRDM-2 zırhlı personel taşıyıcıları yaygın olarak 
kullanılmıştır. Savaş operasyonlarında düşmanın 
savunma hattını zorlarken mayın tarlalarına 
düşen veya roket ve topçu ateşi ile isabet eden 
‘Matador’ ve ‘Marauder’ zırhlı muharebe araçları, 
imalatçı tesislerinde onarılarak en kısa sürede 
savaş alanına geri döndürülmüş. 

Sıralanan ürünlere ek olarak, MSN’e bağlı 
tesislerde Mühendislik Birlikleri ve mühendislik-
tahkimat birimlerinin temini için orduya 
aşağıdaki ürünler de üretilerek tedarik edilmiştir 
ve 44 günlük Karabağ Savaşı'nda yaygın olarak 
kullanıldı: 

Çeşitli amaçlar için mayınlar 
� MD-9 kapsüllü PMN anti-personel mayınları, 

TM-62P2 ve TM-62P3 tanksavar mayınları 
ve bunların patlayıcıları; 

� OZM-72 anti-personel mayın; 
� MS-Sh tipi kaymaz ve MS-M anti-personel 

mayın sürprizi; 
� MON-50, MON-90, MON-100 ve MON 200 

anti-personel mayınları. 
Mühendislik araçları 

� IMA-07 tipi mayın tarama; 
� PM-4 patlatma makinesi ve KPM-3U 

elektrikli patlatma makinesi; 
� Patlayıcı kontrol cihazı KRAB-IM; 
�  UR-83 anahtarlama cihazı; 
� mayın uyarı üçgeni işaretleri ve tekerlekli 

siyah beyaz bant; 

� farklı boyutlarda 3x5 m kamuflaj ağı, 6, 12, 
18 ve 24 yerel UST-56 çadır; 

� 4 ebatta [60x60x60cm], [60x60x30cm], 
[60x60x100cm], [100x100x100cm] iç 
fiyonklu ve dolgulu metal sepet; 

� çeşitli taklit araçları; 
MSN, geniş bir yelpazede zırhlı araçlar 

[ BMP, BTR-70, MT-LB], özellikle T-72 tankları 
için yedek parçalar, askeri kişisel koruyucu 
ekipmanlar, NATO standartlarıyla uyumlu 
antenler de dahil olmak üzere iletişim için çeşitli 
anten türleri sağlar, yanı sıra çeşitli cephe 
vasıtaları vb ürünler üretilmiştir. 

 
Perspektifler 
Bölgedeki güvenlik tehditleri, Azerbaycan 

Ordusuna yeni silah ve teçhizat sağlamayı 
öncelik haline getirmiştir. Cumhurbaşkanı İlham 
ALİYEV konuşmalarında bunu defalarca 
vurgulayarak, yüksek isabetliliğe ve büyük yıkıcı 
güce sahip silahların elde edilmesine öncelik 
verildiğini kaydetmiştir. Bu bağlamda, yakın 
gelecekte Azerbaycan Ordusunun yüksek 
hassasiyetli roket ve toplarla silahlanmaya 

devam etmesi bekleniyor. 
Bu kapsamda MSN bünyesinde top 

mermisi üretecek bir üretim sahasının açılması 
planlanıyor. Tesis, 122mm topçu ve 125mm 
tank toplar için yaklaşık 20 farklı tipte mermiler 
üretecek. Savunma Sanayi Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya göre, mermilerin komple 
montajı için çeşitli tipte patlayıcılar için üretim 
tesisi kurma çalışmaları devam etmektedir. 
Tesisin devreye alınmasından sonra Azerbaycan 
Silahlı Kuvvetlerinin bu mühimmat talebi tam 
olarak karşılanacak. Listelenen mühimmatlarla 
birlikte, 107, 122 ve daha büyük kalibreli 
roketlerin üretimi için çalışmalar devam 
etmektedir. 

Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel 
Araştırma Enstitüsü [SRI] tarafından Eylül 
2018'de gösterilen deneysel taktik füzenin [ETR-
M] muharebe kısmı 50kg, çap 203mm, ağırlık 
250kg, uzunluk 2400mm'dir. Şu anda geliştirme 
aşamasında olan ve GPS ve INS navigasyon 
sistemine sahip füze, 60km'ye kadar menzile 
sahip olacak. 

Azerbaycan Ordusunun diğer mühimmat 
ihtiyaçlarını karşılamak için MSN 20mm ve daha 
büyük mühimmat üretimi alanında bazı projeler 
üzerinde çalışıyor. MSN yetkililerine göre, yakın 
gelecekte Sovyet/Rus yapımı 23mm ZU-23-2 ve 
ZSU-23-4 ‘Shilka’ hava savunma sisteminin, 
2A14, 2A14M, 2A7 ve 2A7M otomatik topların 
23x152mm API-T ve AP-T, HEI, HEI-T, 
30x165mm kalibreli 2A24, 2A38, 2A42 ve 2A72 
otomatik toplar için HE-T, HEI, AP-T 
mühimmatların üretimi planlanıyor. 

Hazırda Savunma Sanayi Bakanlığı'nda 
geliştirilmekte olan 100kg QFAB-100SAB ve 250 
kg QFAB-250SAB serbest düşüşlü uçak 
bombaları GPS ve INS navigasyon kontrolüne 
sahip. Ayrıca MSN işletmeleri, RPG-26 ‘Aglen’ tipi 
tanksavar bomba-atar, 23x115mm IST-23 
keskin nişancı tüfeği, 7.62x54mm kalibre yarı 
otomatik ‘Predator’ keskin nişancı tüfeği 
geliştirmiş ve şu anda test edilmektedir. 

Şu anda test edilmekte olan AT-30 
otomatik topunun geliştirilmesinde MSN 
uzmanları ve ordunun katılımıyla Sovyet yapımı 
30mm 2A42 topunun sorunları incelenmiş ve 
AT-30'da bu sorunlar ortadan kaldırılmıştır. AT-30 
topu, namlu dahil, tamamen Milli Savunma 
Bakanlığı tarafından üretildi. Azerbaycan Silahlı 
Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
tasarlanan AT-30 otomatik top, yakın zamanda 
Ordu'ya teslim edilebilecek ID
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KAREL Geniş Ürün Gamı ile Denizlere Açılıyor
KAREL, küçükten büyüğe tüm deniz platformlarına yönelik geliştirdiği özgün iç konuşma, 
haberleşme, anahtarlama, alarm ve anons çözümleri ile IDEF’te göz dolduruyor.

35 yıllık geçmişi ile köklü bir sanayi 
firması olan KAREL; sivil alandaki bilgi 
birikimini, savunma sanayi çözümlerine 
yansıtmayı başarmış bir kuruluş. KAREL; 
yaklaşık 3.500 çalışanı ile Türkiye'nin 
haberleşme elektroniği sektöründe yabancı 
ortağı olmayan en büyük şirketi konumunda. 
Santral tasarımı ve üretimi ile başladığı ticari 
hayatında KAREL, bugün dünyanın en büyük 
15 üreticisinden biri. 

Ar-Ge’den üretime kadar tüm süreçlere 
sahip olan KAREL, telekomünikasyonun yanı 
sıra, savunma sanayi çözümleri, kurumsal 
projeler ve sistem entegrasyonu ile elektronik 
cihaz ve kart seviyesi üretim alanlarında 
faaliyet gösteriyor. 

KAREL, sivil sektördeki tecrübesinin de bir 
neticesi olarak, askeri sistemlerdeki temel 
yetkinlik ve kabiliyetini; “Tasarım yaparken 
maliyet etkin üretilebilir çözümler 
sunabilmek...” olarak tanımlıyor. KAREL 
Savunma Sanayi Çözümleri Direktörü Senih 
Başol, KAREL’in savunma alanındaki ürün 
profilini; 

“KAREL’in; bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanındaki odağını koruyarak, geniş bir ürün 
yelpazesi ile kullanıcı ihtiyaçlarını karşıladığını 
görüyoruz.” ifadesi ile tanımlıyor. 

 
KAREL’in deniz platformlarına yönelik 

çözümlerine bakıldığında; İç Konuşma, 
Haberleşme ve Anahtarlama Sistemleri ile 
Alarm Anons Sistemleri öne çıkıyor. Bu faaliyet 
alanı ile ilgili Senih BAŞOL; 

“KAREL; deniz platformlarına yönelik 
çözümlerinde de uzmanlık alanından 
uzaklaşmadan, bildiği işi en iyi yaparak, 

küçükten büyüğe tüm deniz platformları için 
uygun çözümler sunmaya odaklandı, iyi de 
yaptı. Geldiğimiz aşamada 2010 yılından 
itibaren T.C. Dz.K.Komutanlığı’nın yeni inşa 
edilen birçok gemisine askeri standartlarda iç 
konuşma, santral, alarm ve anons sistemlerini 
KAREL sağlamıştır.” ifadelerini kullandı. 

Ürünlerin, donanma genelinde benzer 
olmasının, gerek Deniz Kuvvetleri gerekse 
firma açısından lojistik anlamda olumlu etkileri 
olduğuna da işaret eden Senih Başol; 

“Denizde doğa koşulları ve ulaşım 
zorlukları dikkate alındığında ürünlerin 
sadakati ve kalite standartlarının yüksek 
olması çok önemli. Bu açıdan bakıldığında, 
deniz platformu ürünlerinde yedekleme ve 
askeri standartlar her zaman şart koşulmalı.” 
dedi. 

 
İhtiyaca Özel İç Konuşma 
Çözümleri 
 
İç Konuşma Çözümleri ile ilgili Senih Başol 

şunları söyledi; 

“İç Konuşma Sistemi olarak, kullanıcı 
isteklerine uygun özel çözümler sunuyoruz. 
KAREL’in IDEF 2019’da ilk kez sergilediği 
MAS200, bu IDEF’te de yerini alıyor. 
Dz.K.Komutanlığı SAT botlarının iç haberleşme 
ihtiyacı için yerli bir çözüm olarak  
geliştirdiğimiz MAS200, dost ülkelerin 
platformlarında da kullanılmakta.” 

 
INTMAR Serisi İç Konuşma Sistemleri  
INTMAR serisi ürünler; göreceli küçük 

platformlar için geliştirilmiş iç konuşma sistem 
çözümleri olarak öne çıkıyor. 

INTMAR-100; iç konuşmanın yanı sıra, 
telsiz gönderme/alma yapabilen, sağ ve sol 
kulaklığa ayrı iç konuma ve telsiz gönderme 

özelliğine sahip. Telsiz için kullanıcı 
yetkilendirilebilen sistemde, iç konuşmada 
eller serbest (handsfree) kullanım imkanı da 
bulunmakta. 

INTMAR-200 ise; AC/DC besleme ile 
kesintisiz haberleşme sağlayan, kullanıcı sayısı 
olarak daha yüksek kapasiteye sahip 
konferans görüşme imkanı sunan, gelişmiş IP 
tabanlı bir çözüm olarak dikkat çekiyor. 

 
MAS 200 Sistemi; iç ve dış konuşma için 
geniş imkanlar sunuyor.  
MAS200, çok sayıda kullanıcı istasyonu ve 

telsiz bağlama kapasitesi ile gemi komutanının, 
hem bir üst komuta merkezi hem kendi gemi 
mürettebatı hem de operasyon maksadıyla 
kıyıya ya da bir başka gemiye çıkan SAT timleri 
ile iletişim kurabilmesini sağlamak için özgün 
olarak tasarlanmış bir sistem. 

Web arayüzü sayesinde IP arayüzünden 
kontrol edilebilir özellikte olan sistem, kriptolu 
veya kriptosuz HF/VHF/UHF telsizler ile ses 
haberleşmesi sağlıyor. Kullanıcı İstasyonlarına 
(Kİ) bağlanan başlık takımlarında, sol taraftan 
diğer Kİ’lerin konuşması, sağ taraftan ise telsiz 
sürekli dinlenebilir olarak kullanılabiliyor. 

 
Muhabere Sisteminin Kalbi; 
Anahtarlama/Santral Sistemleri  
 
Senih Başol Haberleşme Anahtarlama 

Sistem çözümleri ile ilgili şu açıklamada 
bulundu; 

“Haberleşme Anahtarlama Sistemleri; 
platform ihtiyacına göre kapsamlı revizyon 
gören sistemler. Görevi gereği birçok perifer 
donanımla entegre çalışan santrallarımız, esnek 
tasarımı ile Dz.K.Komutanlığı altyapılarına 
kolayca uyumlandırılabiliyor. ” 

Mobil iletişim çözümleri, ağ uygulamaları 
ve bilgisayar- telefon entegrasyonu.  

Analog, dijital, IP abone ve harici hat ara 
birimlerini tek bir sistemde bir araya getirerek, 
tüm bu ara birimleri entegre bir şekilde 
kullanma. 

Karel Savunma Sanayi Çözümleri Direktörü 
Senih BAŞOL

INTMAR-100 İç Konuşma Sistemi

INTMAR-200  İç Konuşma Telefon Sistemi

MAS200 Konuşma Sistemi
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Gemi Telefon Sistemine entegre 
Alarm ve Anons Sistem çözümleri 
 
KAREL’in özgün tasarımlar sunduğu Alarm 

ve Anons Sistemleri 
çözümleri için Senih 
Başol; 

“Farklı gemi 
ihtiyaçlarına yönelik 
çoklu birimlerden 
oluşan modüler 
yapıdaki mimarimiz, 
kullanıcı isteklerine 
kolayca adapte 
olmamızı sağlıyor. Beş 
hoparlörden 1.000 
hoparlöre, bir 
alarm/anons 
istasyonu ve anons 
bölgesinden 
onlarcasını içerecek 
yapıda alarm ve 

anons sistemi çözümleri sunuyoruz.” dedi. 
 
AD101 Alarm ve Anons Sistemi 
Askeri Gemi Alarm ve Seslendirme Sistemi 

olarak geliştirilen AD101 Sistemi, gelişmiş 
özellikleri ve entegre yapısı nedeniyle askeri 
gemilerde alarm ve anons ihtiyacını karşılıyor. 
Alarm ve adres sistemi ile gemi içerisinde bölge 
bazında alarmlar verilebiliyor; seçilen bölgelere 
duyuru ve Radyo-CD üzerinden müzik yayını 
yapılabiliyor. 

AD101 sistemi, birden fazla ürünün entegre 
edilmesiyle oluşturulan modüler bir yapıya 

sahip. 19 inç rack kabinetlere göre geliştirilen 
sistem, hem AC-DC hem DC-DC hem de farklı 
güç ihtiyaçlarıyla uyumlu olacak şekilde 
ölçeklendirilebilen bir güç kaynağına sahip. Amfi 
Merkez Birimi üzerinden kontrol edilen ve 
yönetilen sistem, kolay montaj ve bakım için 
tasarlandı. Modüler yapısı sayesinde, sistemin 
arızalı üniteleri, bütünlük zarar görmeden 
kolayca değiştirilebiliyor. 

AD101 Sistemi, Muhabere Anahtarlama 
Sistemi (MAS) ve askeri gemi santralları ile 
entegre olarak çalışıyor. Sistem ayrıca, hem 
MAS200 üzerinden yetkilendirilmiş kullanıcı 
istasyonlarına hem de telefon santralı üzerinden 
başlık takımı ile alarm ve anons yapmak için 
harici bir arayüze sahip.  

Tüm sistemin güç kaynağı tek bir noktadan 
sağlanıyor. Özel filtreleme ise güç kaynağındaki 
gürültüyü önlüyor. Yönetim yazılımı ile tüm 
sistem kolayca yapılandırılabiliyor ve hata 
durumları kolayca izleniyor. 

 
AD102 ve AD 103 Alarm ve Anons Sistemleri 
 
AD102 Alarm ve Anons Sistemi; küçük 

botlar için üretilen bir alarm ve anons sistemi. 

DS200A IP Tabanlı Hibrit Gemi Santralı

DS200G IP Tabanlı Telefon Anahtarlama Sistemi

AD101 Alarm ve Anons Sistemi

AD102 Alarm ve Anons Sistemi

AD103 Alarm ve Anons Sistemi

MAS200 İç Konuşma Sistemi Kullanım Senaryosu 
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Sistem modüler yapısı sayesinde çeşitli 
gereksinimleri karşılayabilir ve farklı 
yapılandırmalar oluşturabilir nitelikte üretiliyor. 

AD103 ise daha büyük karakol gemileri için 
tasarlanmış kompakt bir Alarm ve Anons 
Sistemi. 

Gemi Telefonları 
Deniz platformlarına uygun olarak geliştirilen 

Karel telefonları için ise Senih Başol şunları 
söyledi; 

“Analog tabanlı SATEL ve IP tabanlı SIPTEL 
serisi telefonlarımız IP55 sızdırmazlık dahil, 

askeri çevre koşullarına uygun olarak geliştirildi. 
Bu telefonları kullanıcı isteğine bağlı olarak, 
duvar üstü veya duvara gömülü kasa 
yapılarında üretiyoruz.” dedi. 

 
Deniz Platformları için farklı 
çözümler 
 
Senih Başol; 
“KAREL’in yetenekli insan gücü, ana 

alanımız olan muhabere dışında da birçok 
ürünü ortaya koymaya vesile oluyor. Bu 
kapsamda daha çok, ülkemiz savunma 

sanayi ana yüklenicilerine farklı alanlara, 
tasarımdan üretime anahtar teslim çözümler 
sunuyoruz. Bunun dışından kendi markamız 
olan ürünlerimiz de var. Buna örnek olarak, 
gemi eğitim ve eğlence sistemini verebiliriz.” 
dedi. 

 
Gemi Eğitim ve Eğlence Sistemi 
Gemi Eğlence Sistemi; gemi mürettebatına 

özel kullanım sunan, VOD  (Video-on-demand) 
TV ve müzik/radyo yayını yapan, çoklu sayıda 
10’’ Dokunmatik LCD ekranlı panele sahip 
ethernet IP tabanlı bir sistem. 

Sistem; kayıt yapabilme ve izleme (eğitim 
amaçlı videolar) özelliğine sahip olup, Anten 
Dağıtım Ünitesi ile yayınların sistem üzerinden 
dağıtımını yapıyor. 

 
Birlikten Kuvvet Doğar 
KAREL; savunma faaliyet alanında, kendi 

çözümlerinin yanı sıra, sektörün önde gelen 
sanayi kuruluşlarının da birçok konuda 
tasarımdan üretime çözüm ortağı konumunda. 
Bu konuda Senih Başol; 

“Sektörün önde gelen savunma sanayi 
firmaları ile işbirliklerimizin temeli; Ar-Ge ve 
üretim kapasitemizin çok daha ötesinde, zorları 
başarmış köklü bir firma olarak, paydaşlarımızla 
kurduğumuz olumlu, karşılıklı güvenin esas 
olduğu yıllara sari ilişkilerimize dayanmaktadır.” 
dedi  ID



present during the ceremony and they 
endorsed the long enduring brotherly 
relations between both countries alongside 
reiterating the vision of future defence 
collaboration.
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GIDS operate as an umbrella company for 
managing commercial operations & 
international exports on behalf of seven state 
owned manufacturing and R&D units. Today, 
GIDS is Pakistan’s leading defence supplier in 

multifaceted domains to a diverse customer 
base around the globe.  

Turkey is Pakistan’s most cherished friend 
and ally since long and GIDS always strives 
towards strengthening ties with Turkish Defence 
Industry in different domains.  

In the pursuit of the vision for business 
expansion, GIDS has successfully entered into 
multiple business deals with Turkish clients 
over the last year. On the second day of the 
International Defence Equipment Fair IDEF ’21 in 
Istanbul, GIDS signed a defence contract for the 
supply of aerial systems with GUSS Defence 
Industries Turkey for the end use of the Turkish 
Government. 

The strong diplomatic & friendly ties 
between Pakistan & Turkey don’t need any 
introduction. Both states have a deep rooted 
history of brotherhood and are knotted well 
with each other at the international front. 
Pakistan’s senior military command was also 

ID

GIDS in Turkey for the Long Term
Global Industrial & Defence Solutions, GIDS for short, is the 

leading state-owned defence conglomerate of Pakistan, 

operating under the patronage of the Joint Staff Headquarters 

and dealing in the export of defence & technological 

products  and services. 
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KALECİK İHA Test Merkezi Oluyor 
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’in ikinci günü birçok imza 

törenine sahne oldu.   
TRTEST Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme 

Merkezi Projesine İlişkin Ankara Kalkınma Ajansı Destek Sözleşmesi imza 
töreni gerçekleştirildi.   

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, Kalecik Belediye 
Başkanı Duhan KALKAN ile Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Barış YENİÇERİ, 
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit ÇELİK, TRTEST Yönetim Kurulu 
Bşk. Adem Şahin, TRTEST Genel Müdürü Bilal AKTAŞ, Teknopark Ankara 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan GÜLTEKİN katıldı. TRTEST Test ve 
Değerlendirme tarafından işletilecek test merkezi gelişen İHA sektörü için 
Ankara Kalecik’te SSB’ye tahsisli 250 dönüm arazi üzerinde İnsansız Hava 
Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi kurulacak. TRTEST, 48km 
uzunluğunda, 3.5km eninde, ortalama 7,000ft irtifa ile ArGe uçuşlarına 
ayrılmış hava sahasında çalışmalarını yürütecek. 

Savunmaya Yeni Artırılmış Gerçeklik Projeleri  
SSB artırılmış gerçekliğe dair yeni projelerini, HAVELSAN ve BİTES 

firmalarıyla IDEF’te imzaladı. 
SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, HAVELSAN ve BİTES yetkililerinin 

Artırılmış Gerçeklik [AG] Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 
bulunan; Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha [METİ] timi personelinin 
ve muharebe hizmet desteği kapsamında bakım-onarım faaliyetlerini 
gerçekleştiren personelin Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile durumsal 
farkındalığının ve görev etkinliklerinin artırılması amaçlanıyor. 

SSB ile BİTES arasında imzalanan Kara Kuvvetleri Artırılmış Gerçeklik 
[KARAR] Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik; Zırhlı Araç 
Komutanı ve/veya Personeli için Artırılmış Gerçeklik [AG] Sistemi, Meskûn 
Mahal Muharebesi [MMM] kapsamında kullanılacak Artırılmış Gerçeklik 
Sistemi olmak üzere iki adet prototip AG sisteminin geliştirilmesi 
hedefleniyor.  

Yerli Füzeye Yerli Motor 
Yerli ve milli turbo-jet motorlarına dair imzalar IDEF’te atıldı. Proje 

kapsamında, ROKETSAN’ın ürettiği SOM ve ATMACA füzelerinde Kale 
ARGE’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği turbojet motorlar kullanılacak. 

Roketsan ve Kale ARGE arasında Turbojet Motor Tedariki ve 
Entegrasyonu Projesi Sözleşmesine dair imza törenine SSB Başkanı DEMİR, 
ROKETSAN ve Kale Arge yetkilileri katıldı. 

  
SAHİL-NET’de imzalar Atıldı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacına yönelik SSB ile HAVELSAN 

arasında SAHİL-NET Projesi Sözleşmesi imzalandı. 
İmza törenine SSB Başkanı DEMİR, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral 

Ahmet Kendir ve HAVELSAN yetkililer katıldı. 
Törende konuşan Başkan Demir, “İletişimin ve bilişimin önemli olduğu 

bir süreçte, özellikle stratejik öneme sahip yerlerde güvenli ağ yapılarının 
sağlanabilmesi için yerli ve milli ürünlerin kullanımının ulusal güvenliğimiz 
açısından çok önemli olduğunu,” ifade etti. 

İmzalan sözleşme kapsamında; Sahil Güvenlik Karargâhı ile bağlı 

IDEF’21  
YENİ AÇILIMLARA SAHNE OLDU
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Bölge ve Grup Komutanlıkları arasında Sahil-NET kurumsal ağı 
oluşturulacak. Bu ağ ile hem kurum içi haberleşme alt yapısı tesis edilecek 
hem de dış kurumlar ile bağlantı sağlanacak 

.Akıllı Kampüs Haberleşme Projesi Hayata Geçiyor 
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünlerle iletişim altyapılarını 

sağlayan; ‘Türkiye’nin 5G ve Ötesi İletişim Gücü’ mottosu ile çalışmalarını 
sürdüren ULAK Haberleşme ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi arasında Akıllı Kampüs Haberleşme Projesinin hayata 
geçirilmesi için imzalar atıldı. Törende konuşan DEMİR, “İletişim gittikçe 
artan oranda hayatımızda yer alıyor, yer almaya ve yaygınlaşmaya da 
devam edecek. Makinalar arası haberleşme, nesnelerin birbirleri ile 
iletişimi, nesnelerin interneti, otonom sistemler, sürü sistemler, akıllı 
sistemler artık hayatımızın bir parçası. Bu anlamda iletişim sistemlerimizi, 
özellikle de iletişim altyapımızı, günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
uçtan uca, akıllı, kontrol edilebilir, yönetilebilir, esnek, yerli ve milli 
teknolojilerle geliştirmek zorundayız,” dedi. 

 
Siber Girişimcilere Kuluçka Merkezi Desteği 
SSB koordinasyonunda başlatılan Siber Güvenlik Hızlandırma ve 

Kuluçka Programıyla, bu alandaki girişimcilere Teknopark İstanbul’da altyapı 
desteği verilecek ve girişimcilik programlarından yararlandırılacak. Siber 

Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı İşbirliği Protokolüne dair İmza 
Törenine SSB Başkanı DEMİR, Teknopark İstanbul ve Türkiye Siber Güvenlik 
Kümelenmesi yetkilileri katıldı. DEMİR, törende yaptığı konuşmada “Siber 
güvenliği de savunma sanayiimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. 
Son dönemde bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Ve hamdolsun 
meyvelerini toplamaya başladık” dedi. DEMİR; kamu ve özel, askeri ve sivil 
siber güvenlik alanındaki bütün ihtiyaçların yerli ve milli çözümlerle 
karşılanması için SSB koordinasyonunda Türkiye Siber Güvenlik 
Kümelenmesini kurduklarını hatırlattı. 

  
Multistatik Sonar Suiti Geliştirilmesine İlişkin 
Protokol İmzalandı 
SSB, ASELSAN ve ARMELSAN arasında Multistatik Sonar Suiti 

Geliştirilmesi İlişkin Protokol imzalandı. SSB Başkanı DEMİR “Mavi vatan 
savunması için de yeni geliştirdiğimiz platform ve sistemlerle güvenlik 
güçlerimizin sahada en büyük destekçisi olmaya gayret ediyoruz,” dedi. 

İmzalanan protokolle aynı gemi üzerindeki veya diğer su üstü 
gemilerimizdeki frekans bandı uyumlu sonar sistemlerinin bir arada 
çalışması sağlanarak çok geniş alandaki sualtı tehditlerinin tespiti mümkün 
olacak. ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek projede, ARMELSAN ana 
alt yüklenici olarak görev alacak. ID
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THE A400M aircraft have been instrumental in 
reaching out the helping hand of Turkey to faraway lands 
with the delivery of medical supplies to friends and allies in 
support of their fight against the global epidemic. They 
represent the new generation of military transport aircraft 
with strategic features increasing the tactical and transport 
capabilities of the Turkish Armed Forces and have become to 
be known as the ‘Flying Castle’" amongst the Turkish public. 

A400M aircraft in the inventory of the Turkish Air Force 
are being retrofitted/upgraded at the Kayseri 2nd Air 
Maintenance Factory Directorate. Under the agreement with 
AIRBUS, ASFAT shall retrofit a total of 9 A400M aircraft over 
the course of 5 years with the basic principle of ‘lowest cost, 
highest quality, and shortest time’, while also building up the 
necessary infrastructure for the work. 

Initially the construction of the A400M Depot Level 
Maintenance [DLM] Hangar was expected to be completed in 
4 years, but due to the urgency of the requirement for a 
dedicated hangar, ASFAT ensured the completion in only 14 
months despite the challenges of the pandemic.  

The retrofit of the first aircraft started on 7 December 
‘20 and was completed on 30 July ‘21 as planned. The work 
included; 
� Improving the paratrooper system of the ramp, 
� Providing for paratrooper drop simultaneously from both 

doors, 
� Providing for paratrooper drop capability at night, 
� Improving the defence system against missiles, 
� Carrying out flight operations at low altitudes with 

autopilot, 
� Additional capabilities, such as carrying loads, were 

added in the cargo ramp section. 
 
Kayseri follows in the footsteps of Spain and 
Germany. . . 
Following the initial investments of ASFAT, the A400M 

aircraft maintenance capabilities of the 2nd Air Maintenance 
Factory Directorate have been upgraded to the level of 
compliance with AIRBUS quality standards and the 
international military aviation standard EMAR-145, and has 
been approved by AIRBUS. Consequently, the 2nd Air 
Maintenance Factory Directorate situated in Kayseri has 

become the first and only DLM Centre outside the realm of 
AIRBUS for A400M retrofit/upgrade. 

Kayseri 2nd Air Maintenance Factory Directorate stands 
out as the fastest and most efficient facility capable of these 
operations. This capability will help Turkey to provide MRO as 
well as retrofit services to third parties, thus paving the way 
as a means of contribution to the Turkish economy. Plans are 
underway to further expand the sevices in the coming years 
through cooperation with AIRBUS. 

The 2nd Air Maintenance Factory Directorate is aiming 
to be a regional maintenance centre. 

To Find Out More, Please Visit the ASFAT Stand #803 
in Hall 8 ID

Turkish A400Ms have been the Heroes of the Pandemic  

METEKSAN Savunma’nın geliştirdiği KAPAN Dron Savar Sistemi yenilenen alt 
sistemleri ve komuta kontrol yazılımı ile boy gösteriyor. 

Kritik tesis ve sınır güvenliği uygulamalarında, güncel ve asimetrik bir tehdit haline 
gelen dron’ların tespit edilebilmesi için en etkin çözüm olarak radar sistemleri öne çıkıyor. 
Meteksan Savunma, KAPAN Dron Savunma Sistemi’ni, öz kaynaklarını kullanarak 
geliştirmiş ve lansmanını da 2018 yılında yapmıştı. IDEF 2021’de ise KAPAN Dron 
Savunma Sistemi, performansını Retinar FAR-AD Dron Tespit Radarı, yapay zeka 
teknolojileriyle desteklenmiş özel algoritmalarla ve Komuta Kontrol Yazılımı ile arttırıyor.  

Retinar’ın bu sürümü, yeni anteniyle mini/mikro İHA’ların hassas şekilde tespit 

edilmesin, sağlarken hava hedeflerini daha uzun bir 
menzilden ve daha geniş bir alanı taramasını 
sağlıyor.  

Tüm sensörlerden gelen bilgileri toplayıp ortak 
bir hava resmi çıkartan KAPAN Komuta Kontrol 
Yazılımı, yapay zeka destekli algoritmaları, 3 
boyutlu arayüzü, açık, ölçeklenebilir ve modüler 
mimarisi ile görev yapıyor ID

Meteksan’dan  Mini/Mikro İHA Tehditlerine Karşı 
KAPAN 
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HAVELSAN  
Aims to Widen Its Partnership Base

 HAVELSAN, one of the leading technology 
houses of the Turkish defence industrial 
infrastructure has inked a number of 
agreements during the IDEF ‘21 defence 
exhibition in Istanbul. In a move to expand its 
cooperation with prominent companies of the 
Turkish defence industry through a series of 
MoU’s [Memorandum of Understanding], 
HAVELSAN is aiming to establish itself as the 
sub-system supplier of choice in certain high 
technology areas for the leading the platform 
manufacturers like Otokar, Nurol Makina, 
Katmerciler, and Tümosan. HAVELSAN sub-
systems under consideration are:  

• The integration of the 
DOOB/HARBIYE-Tactical Command and Control 
Information System on intelligence, 
reconnaissance, and surveillance systems,  

• The use of the KASK system on 
platforms for the generation of seamless 
location data and mission performance in spite 
of jammers,  

• The integration of HAVELSAN CBRN 
[Chemical, Biological, Radiological, Nuclear] 
systems for protection against CBRN threats and 
hazards. 

Furthermore, HAVELSAN is willing to develop 
a series of software for intelligent 
reconnaissance, patrol security, port/military 
base security, minesweeping, submarine 
detection, and surface/underwater warfare 
missions for Unmanned Surface Vessels 
developed by the Yonca Onuk Shipyard. 
HAVELSAN is preparing to integrate the 
Unmanned Surface Vehicle into the ADVENT 
Combat Management System to be equipped 
with the capability to operate with 
surface/ground command control stations, and 
execute network-enabled joint missions. 

Owing to these agreements and 
collaboration vision, HAVELSAN will not only 
take the first steps towards new technologies 
and new markets but also strengthen its 
presence in the existing markets. ID
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THE legendary Bell UH-1H Huey has been in operation 
since the 1950s, yet continues to be an exceptionally capable 
aircraft that still operates around the globe today. 

As in many countries around the world, the Huey is 
also still seeing service in Turkey and the Turkish Air Force’s 
fleet currently consists of over 50 UH-1H aircraft used for 
utility missions, while a larger fleet is also still in use with 
the Turkish Land Forces for similar missions. 

The Bell Huey II is an upgraded model of the 
venerable UH-1H. It can be purchased either outright as a 
‘zero hour’ aircraft or as a modernization kit for the UH-1H 
which can be completed in under 12 months. The upgrades 
include a refurbishment of the airframe, a complete rewire 
package, updated avionics and a selection of mission-
specific kits. 

In addition, it combines commercial Bell 212 dynamic 

components with the reliable Honeywell T53-L-703 engine 
for improved hover performance in hot conditions, while also 
increasing the max gross weight to 10,500 Ibs. 

In February, Bell delivered three Bell UH-1H-IIs to the 
Lebanese Air Force (LAF). These aircraft will augment their 
existing fleet and be utilized for search and rescue, troop 
transport, firefighting and utility missions. 

“We are privileged to support the LAF with additional 
Huey II aircraft, which will enhance its operational 
capability,” said Tim EVANS, regional sales manager, Africa 
and the Middle East. “This proven platform equips their 
squadron with the most capable utility helicopter available.” 

The LAF has been flying the UH-1 series helicopters 
since the early 1990s in multiple roles. In August 2020, its 
Huey IIs extinguished the fires caused by the port explosion in 
Beirut. 

“The LAF is honored to add three more Huey IIs to our 
fleet,” said Commander BG HEYKAL, LAF. “We value this 
aircraft for its multi-mission capabilities, reliability and 
durability and appreciate the Bell team for their quality 
customer support and longtime partnership.” 

The Bell UH-1H-II is a versatile, single engine helicopter 
with high operational readiness and low operating costs. It 
has the best payload in its class and excels in multiple 
mission configurations  

 
To find out more about Bell, please visit 

https://www.bellflight.com

ID

Upgrading Huey with the Bell UH-1H-II
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THIRTY days after the departure of NUSHIP 
Stalwart from Navantia Ferrol shipyard on 20th, May, the 
ship, second Supply Class Auxiliary Oiler Replenishment 
ship, arrived at her homeport, HMAS Sterling, in Western 
Australia.  

The 'Stalwart' is the second of two supply vessels 
(AOR) built by Navantia Ferrol for the Royal Australian 
Navy. Once at its destination, it will then undergo a 
final fit-out where the installation and testing of the 
combat and communications systems, as well as some 
logistics areas, will be completed by Australian 
industry. 

“Navantia’s role in constructing four classes of ship 
for Australia has formed an important plank in the 
development and evolution of our political, economic, 
military and cultural ties. It’s an honour for Australia to 
have taken its place as a part of Galicia’s historic and 
impressive tradition of ship building. Navantia will 
continue to play a crucial role in providing platform 
support for these ships in Australia”, said the Australian 
Ambassador to Spain, Her Excellency Ms Sophia 
McINTYRE. 

"Australia has relied on Navantia to provide a 
decisive capacity to achieve the country's strategic 
objectives in the maritime field. Be sure that Navantia is 
and will continue to be your partner," said Ricardo 
DOMINGUEZ, President of Navantia.  

The contract for two AOR vessels was the fourth 
signed between Navantia and the Commonwealth of 
Australia, after the construction of two LHDs and its 12 

landing crafts and the design and transfer of technology for 
three AWD destroyers.  

This contract for the two AOR vessels also includes their 
sustainment, for which Navantia Australia is developing an 
advanced asset management model to support the life cycle 
during the first five years. Likewise, it will also require an 
important participation of the Australian industry that will be 
responsible for the installation and testing of elements of the 
combat and communications systems, as well as some 

logistic areas. After completing these works, the ship will 
be delivered to the Commonwealth of Australia on August 
31.  

Australia is a strategic client for Navantia. When the 
second AOR is operational, the Royal Australian Navy will 
have in service 19 naval units designed by Navantia. In 
addition to supporting the life cycle of AOR vessels, 
Navantia Australia is involved in the support of all the 
units ID

Australian Navy AAOR STALWART Arrives at Her Homeport

ASELSAN provides state-of-the-art military 
communications technologies enabling user access through 
secure radio networking solutions in the tactical field.  

As the top selling product family, the next generation 
Software Defined Radios (SDRs) are in operational service in 
more than 20 countries around the world and have been 
integrated on as many as 100 platforms, proving ASELSAN’s 
capability and expertise in the communications field. 

SDRs are considered as a platform that hosts a number 
of waveforms addressing specific needs of the different users 
–as an analogy: those are the applications running on 
todays’ smart phones. Based on the user requirements: 
when the priority demand is a high data rate 
communication, WBNR (Broadband Waveform) is used. 
When the need is command control communications then 

NBNR (Command Control Waveform) is used. A third option 
could be long distance communications that may require 
another waveform. 

ASELSAN is also one of few companies in the field that 
offers the capability of transferring technology for the 
production of SDRs to strategic partner countries.  

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

ASELSAN - A Front Runner in the Tactical Communications Field

ASELSAN provides state of the art military



KARA Kuvvetleri Komutanlığının mayınlı 
sahaların temizlenmesine yönelik gereksinimleri 
kapsamında, ana yükleniciliği ASFAT tarafından 
gerçekleştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı 
(MEMATT), muharebe sahalarında ve işgalden 
kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmaları 
yapan, kısa sürelerde geniş alanlarda imha faaliyetleri 
gerçekleştirebilen ve uzaktan kumandalı sistemi 
sayesinde tüm bu faaliyetleri azami emniyetli şekilde 
icra ederek silahlı kuvvetlerin lojistiğini geliştiren yeni 
nesil İnsansız Kara Aracıdır (İKA). 

ASFAT tarafından; ArGe aşamasından dizayna, 
prototip testinden seri üretim ve sertifikasyona kadar 
uzanan bir süreç izlenerek tamamen yerli ve millî imkân, 
kabiliyet ve teknolojiler kullanılarak geliştirilen ve proje 
başlangıcını müteakip, 14 ay gibi emsallerinden çok 
daha kısa bir sürede tasarlanıp, üretilerek  kalifiye edilen 
Türk millî teçhizatı MEMATT’lar, tamamı pandemi 
koşulları altında geçen bu 14 ayın içinde tüm kilometre 
taşlarını miadına uygun şekilde tamamlayarak son 
kullanıcılarına teslim edilmiştir. 

En önemli yetkinliklerinden biri ‘iş modeli 
yaratabilme kabiliyeti’ olan ASFAT; bu çalışmada kamu-
özel sektör iş birliği modeli oluşturmuş olup; kalifiye 
proje ekibiyle en iyisini, en kısa sürede tamamlama 
ilkesiyle çalışarak, doğrudan satın almaya kıyasla daha 
ucuz bir maliyetle Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine 
sunmayı başarmıştır.  

Tüm kullanım ve üretim kısıtlarına rağmen 2021 
yılı itibariyle halen on milyonlarca anti-personel 
mayının aktif olduğu ve her yıl binlerce sivilin hayatını 
kaybetmesine/sakat kalmasına sebep olduğu 

günümüzde, mayınlı sahaların temizlenme çalışmaları her 
geçen gün artan bir önem kazanmakta olup, ASFAT 
tarafından geliştirilen MEMATT’lar henüz projenin 
başlangıç aşamalarında dahi, proje yönetimiyle eş 
zamanlı olarak küresel kullanıcılarıyla da buluşmaya 
başlamıştır. 

İlk ihracatı kardeş ülke Azerbaycan’a gerçekleştirilen 
MEMATT sahada aktif kullanılmakta ve ihracata yönelik 
üretim ve partiler halinde teslimatlara devam edilmektedir. 
Azerbaycan’ın ardından geçtiğimiz günlerde Burkina Faso’ya 
da ihraç edilmesine yönelik sözleşmesi imzalanan MEMATT 
için, Asya ve Afrika ülkelerinden yoğun bir talep bulunmakta 
ve görüşmeler devam etmektedir. 

İdari, mali ve teknik kazanımların yanı sıra, en önemli 
kazanımlardan biri de uluslararası geçerlilikte sertifikasyon 
yeteneği olmuştur. Proje kapsamında Millî Savunma 
Bakanlığına bağlı Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) 
uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon yeteneği kazanmış 
olup, cihaz MAFAM tarafından sertifiye edilmiştir. 

Maksimum Performans, Minimum Risk 
Mayınlı sahaların operatör vasıtası ile 

temizlenmesine kıyasla çok daha kısa sürede temizleme 
imkânı sunan MEMATT, saatte 1-1.9 km2lik alanı 
temizleme kabiliyetine sahiptir. 

Kullanıcısına 500m uzaktan komuta ve kontrol 
imkânı tanıyarak yeterli emniyet mesafesi sağlayan 
MEMATT, anti-personel ve anti-tank mayınlarına karşı test 
edilmiş olup, onları etkisiz hale getirerek sahada mevcut 
bitki örtüsünü temizleyecek şekilde, son teknoloji ile 
tasarlanmıştır. Ayrıca 8kg TNT patlama direnci dayanıklılık 
testini de başarılı bir şekilde tamamlamış olup, kalifikasyon 
testleri sürecinde sahada bulunan mayınların %95’ini 
imha ederek, bu alanda dünyadaki muadillerinden çok 
daha üstün bir performans sergilemektedir.  

Saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu 
aparat kullanımı gibi birçok üstün özelliğe ilaveten farklı 
araçlarla (konteyner, treyler, nakliye uçağı, helikopter 
vs.) taşınabilme açısından modüler olarak tasarlanan 
MEMATT; gerekli lojistik kolaylığı sağlamakta ve birden 
fazla bakım kapağı ile servis kolaylığı sunmaktadır. 

Üstün bir donanıma sahip olan teçhizat; zor şartlar için 
tasarlanan ve dış kuvvetlere karşı dayanıklı metal levhadan 
üretilen gövde, motor hava emiş korumalı filtre sistemi, zırh 
çeliğinden üretilen Armox 500T koruma kalkanı, sert 
zeminlere karşı maksimum dayanıklılık sağlayan çelik palet 
ve kolay değişebilir karbür uçlardan oluşan tiller ile zincir 
(topuz) tipi ataşmanlarla görev yapmaktadır. 

ASFAT çözümlerini daha yakından görmek için Hall 
8 Stand #803’de misafirimiz olun! ID

MEMATT’la Mayınlı Sahaların Temizliği Daha Risksiz, Daha Hızlı, Daha Etkin

günümüzde mayınlı sahaların temizlenme çalışmaları her Maksimum Performans Minimum Risk
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THE Combat Management System (CMS) is the main 
component of the platform combat system and supports the 
entire operational tasks of naval platforms. CMS aims to 
increase the situational awareness of the Command Team and 
the effective use of the integrated weapons and sensors and to 
provide decision support to the Command Team. CMS provides 
platforms with the ability to react to threats in a timely and 
accurate manner and thus are indispensable for today's naval 
platforms. 

Network Supported Data Integrated (ADVENT) is a new 
generation CMS designed and developed by HAVELSAN in 
cooperation with the Turkish Navy. The main purpose of the 
ADVENT CMS is to meet network supported operational needs 
of a task force, in addition to conventional self-defence 
capabilities of the ship. Platforms with ADVENT act as a single 
unit over the Network Enabled Capability (NEC) within the 
scope of the operation performed. This increases the efficiency 
and success of operations multifold. 

ADVENT is designed under a modular approach that can 
be adapted to different platform types with different tasks. 
ADVENT has been developed as a platform independent 
system. With its scalable open architecture structure; ADVENT 
can be adapted to surface, underwater and airborne platforms 
as well as land-based stations. 

The modules of ADVENT have been independently 
developed in accordance with the ADVENT style guide, offering 
different capabilities and services. Integration of these modules 
can easily be achieved by providing data interfaces defined by 
the system. Main capabilities of the ADVENT CMS are;  

 
Combat Capabilities: 
- Surface Warfare 
- Anti-Air Warfare 
- Anti-Submarine Warfare 
- Asymmetric Warfare 
- Mine Warfare 
- Electronic Warfare 
- Threat Evaluation 
- Engagement Planning and Execution 
 - Air Control 
 
Non-Combat Capabilities: 
- Situational Awareness 
- Classification & Identification 
- Navigation 
- Operational Support 
- Decision Support 
- Planning 
- Training & Simulation 
- Humanitarian OperationsSearch & Rescue 
- Platform & Intelligence Support 
Network Enabled Capability (NEC) 
 
Mutual Engagement CapabilityNEC:  
ADVENT, an effective and fully automated CMS, is 

especially advantageous in a ‘Network Enabled Capability’. 
Developed in a hierarchical structure in accordance with 
centralized control and distributed execution architecture, NEC 
increases the effectiveness of operations performed by enabling 
the share of platform capabilities with other platforms.  

In order to respond to the needs of dynamic and rapidly 
developing anti-air warfare environment, the ADVENT uses a 
mutual engagement capability that enables rapid and efficient 
planning for the coordinated use of air warfare efficiency of the 

force over the NEC, proper allocation of resources and 
coordination of this planning with other platforms. 

With this method, the weapon and sensor capabilities of 
the platforms with which the operation is performed jointly are 
shared over the NEC; plans are made for the overall task force 
considering the threats, the units to be protected and the 
resources, the plan is distributed to all task forces and executed 
in a coordinated manner. 

 
Task Force-Focused Services:  
Single ship focused CMS capabilities, (navigational plans, 

regulations, operational plans, search and rescue, etc.), can be 
planned by taking into account other platform capabilities 
where operations are mutually carried out and shared with 
other platforms and executed in a controlled manner. 

 
Training Capabilities:  
Advanced training capabilities are offered by ADVENT both 

in the virtual environment by simulators and in the real 
environment with actual systems.  

 
Combat Capabilities 
Tactics and procedures defined in NATO and National 

Tactical publications are presented for the use of the Command 
Team in order to support combat missions. (surface warfare, 
anti-air warfare, anti-submarine warfare, asymmetric warfare, 
electronic warfare, mine warfare, amphibious operations i.e),  

 
Fully Integrated TDL Functions  
Link 11/16/22, SIMPLE, JREAP and VMF networks and 

national tactical data links are fully integrated with ADVENT. 
With this integration, the TDL functions the multi-link system 
functions can be accessed from all CMS consoles as compared to 
legacy systems whereas access can only be possible from a 
specific/dedicated console. The TDL functions achieved in this 
wayand  are distributed to all CMS applications. It is capable of 
operating multiple links of a similar type with different types of 
links simultaneously. 

 
Non-Combat Operation 
Today, naval forces have significant roles in so-called 

humanitarian operations. ADVENT offers a variety of capabilities 
to support activities such as non-combat operations, evacuation, 
maritime control and SAR. 

 
Navigation and Operation Support 
Operators are presented with various solutions that have 

been offered in the ADVENT CMS to ensure that the platform 
navigates safely and executes operational tasks, such as 

planning, preview and execution of the operation, safety 
controls during the course of navigation, positioning, many 
navigational assistance services such as navigational planning, 
execution, anchoring, etc. 

 
Integration to Platform Systems 
ADVENT is a platform-independent CMS and can be 

integrated to any platform easily and cost-effectively, thanks to 
its  plug-and-play architecture. itIt is possible to support flexible 
and dynamic integration of any weapon or sensor systems such 
as, Radars, G/M’s, etc. to CMS, as well as a mutual 
engagement infrastructure. 

 
Rule-Based Decision Support System 
With its rule-based decision support system capability, 

ADVENT allows the operator to define rules that will be valid for 
the tracks and plan the actions to be taken when the tracks are 
detected as per these rules. 

The ADVENT CMS additionally provides a user-friendly and 
flexible operator interface which is developed over modern 
hardware and software infrastructure. Furthermore, ADVENT 
also has capabilities as; multiple work space, authorized access 
to functions, dynamic help, situational menu, English language 
assistance, warning infrastructure with operator interaction, 2D 
or 3D status presentation, infrastructure for dynamic data and 
video recording, replay and analysis of recorded data. 

 
Conclusion 
The ADVENT has been selected as the official CMS for all 

platforms of the Turkish Navy and has recently been preferred 
by the Pakistani and Ukrainian Naviesy for their corvette 
programmes. The system has successfully completed acceptance 
tests and is deployed on naval platforms. ADVENT is ready to 
serve as the CMS of all subsurface, surface and airborne 
platforms of the Turkish Naval Forces and the Coast Guard to be 
built and modernized today and in the future.  

The ADVENT CMS as the rightful pride of HAVELSAN and 
Tuırkey with its capabilities beyond the era and has established 
itself amongst the combat management systems of world 
navies. The greatest strength of ADVENT is that all of the 
activities, from design to development and testing, have been 
performed in coordination with the Turkish Navy. It has been 
developed together with the end-user, not just with information 
obtained.  ADVENT, in its present form, is an exclusive combat 
management system in the world ‘developed together with the 
Naval Forces for the Naval Forces’. 

 
Please visit the HAVELSAN Booth #1202/Hall 12 for 

your inquiries ID

ADVENT Combat Management System
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THE first prototype Sounding Rocket developed by 
ROKETSAN, as per the contract for the Micro-Satellite 
Launching System [MSLS] Development Project initiated 
by the Presidency of Defence Industries [SSB], has been 
launched into space using liquid-propellant rocket engine 
technologies. ROKETSAN has thus entered the fast lane in 
its efforts to meet those new goals. 

Turkey set things in motion regarding independent 
access to space in ‘12. In ‘15, a Satellite Launch Space 
Systems and Advanced Technologies Research Centre 
[SLSS&ATRC] was established by ROKETSAN, and a 
Sounding Rocket was developed for the testing of space 
technologies and creating milestones for the systems in 
history in just two years. After Turkey’s first independent 
access to space was achieved in ‘17, flight tests were 
completed in ‘18 with total success, confirming ROKETSAN’s 
capabilities in those technologies associated with stage 
separation and controlled flight outside the atmosphere. 

 
The Test Vehicle Reaches the 136km 
Mark 
The SLSS&ATRC inauguration ceremony held in 

August ‘20 under the auspices of President ERDOĞAN, is 
involved in the development of high-tech systems and 
subsystems, including the MSLS.  

ROKETSAN completed the testing of four Sounding 
Rockets developed for the study in space technologies in 
October ‘20 under the MSLS development. The SR-0.1 – 
the first prototype sounding rocket – was launched into 
space using solid-propellant rocket engine technologies. 
During the test launch, the Sounding Rocket reached an 

altitude of 136km and the payload capsule, as part of the 
scientific research, was successfully separated. The success of 
the tests not only greatly contributed to the development of 
the liquid-propellant rocket engines that ware necessary to 
meet the precise orbital positioning requirements of the MSLS 
Development Programme, but also marked a first for Turkey 
in its launch of scientific studies in space. 

 
Steps Taken in Space 
ROKETSAN engineers designed all the critical 

technologies for the launch systems as well as the spacecraft. 
The following critical systems and stages have been verified: 
� Solid-Propellant Rocket Motor with Thrust Vector-Control 

feature, 
� Aerodynamic hybrid control driven by Thrust Vector 

Control, and electromechanically controlled propulsion, 
� Multiple firings in space by the Liquid-Propellant Rocket 

Engine,  
�  Precise orientation control in space, 
� Inertial Precision Navigation based on national sensors 

and a national Global Positioning System Receiver, 
� Capsule separation in space, 
� Various structural and chemical materials and advanced 

processing techniques. 
During the tests, a number of scientific payloads, such 

as Star Tracer and Radiation-meter, were carried into space, 
as a further milestone in the history of Turkish systems in 

space, and all necessary data was collected. 
 
Future Goals 
The Sounding Rocket, scheduled for launch in ‘23, 

is planned to be used for the testing of Micro-Satellite 
Launch Vehicle [MSLV] technologies, with the ability to 
deliver payloads of up to 100kg to an altitude of 300km. 
Efforts are also underway to develop an MSLV 
configuration with greater capacity [payload and/or orbit 
altitude] in which the first stage of the MSLV is supported 
by side engines. 

Once the MSLV programme currently underway at 
the SLSS&ATRC is complete, as scheduled for ‘26, it will 
be possible to place microsatellites of up to 100kg in a 
Low Earth Orbit at an altitude of at least 400km. Turkey 
will thus acquire launch, testing and manufacturing 
capabilities, and the ability to establish a spaceport, 
placing it among only a few countries in the world with 
the necessary knowhow and infrastructure.  

ROKETSAN’s successes will be a direct result of its 
flexibility in focusing its strengths to civilian programmes 
in space in a short time. This strength derives from 
knowhow and capabilities, the academia/industry 
partners ecosystem, and its workforce of experts in 
advanced technologies, garnered over more than 30 
years in the field of defence under the strong support the 
SSB ID

An Important Role for 
ROKETSAN in 

Turkey’s Space 
Journey

altitude of 136km and the payload capsule as part of the space and all necessary data was collected

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı’nın ‘Türkiye’nin Sualtı 
Mükemmeliyet Merkezi’ yaklaşımı ile görevlendirilen 
Meteksan Savunma, su-üstü platformlarına yönelik kazandığı 
sonar kabiliyetlerini denizaltı platformlarına taşıyor. 

Meteksan Savunma denizaltı platformlarına yönelik 
olarak hidrofon, yan dizin sonar sensörleri, kestirim pasif 

sonarı, kestirim mesafe bulucu sonarı, sayısal su-altı akustik 
modem, sonar sistemleri ön elektronik, sinyal işleme ve 
hüzme oluşturma donanım ve yazılımları, sonar operatör 
arayüz yazılımları geliştirdi. Tamamen yerli ve milli olarak 
geliştirilen bu sistemler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
envanterinde yer alan mevcut denizaltıların modernizasyon 

faaliyetleri kapsamında görev alıyor ve aynı zamanda milli 
tasarım faaliyetleri devam eden MİLDEN Milli Denizaltı 
Projesi için önem taşıyor. 

Meteksan Savunma’nın özkaynakları ile geliştirdiği MSH-
01 Hidrofonu ile MSH-11 sensörünün hem Türk hem de dünya 
Bahriyeleri genelinde kullanımda olan Tip 209 Mod 1000 ve Tip 
209 Mod 1400 sınıfı arasındaki denizaltılarının sonar ve yan 
dizin sonar sistemlerinde kullanılması hedefleniyor.  

MÜREN PREVEZE Milli Üretim Entegre Su-altı Savaş 
Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesinde TüBiTAK BİLGEM’in 
Sonar Alt-Sistem Yüklenicisi olan Meteksan Savunma, 
sensörlerden gelen analog sinyalleri yükselterek, sayısala 
çeviren ön elektronik donanımları ile bu sayısal sinyallerin 
sinyal işleme ve hüzme oluşturma donanım ve yazılımlarının 
geliştirilmesinden sorumlu olarak görev alıyor. Ayrıca Kestirim 
Mesafe Bulucu Sonar [IDRS] Projesi kapsamında Meteksan 
tarafından geliştirilmekte olan sonar da Proje kapsamında 
PREVEZE Sınıfı denizaltı gemilerimize entegre edilmiş olacak.  

Görüşlerinizi paylaşmak üzere Salon 3, No: 322/A da 
Meteksan Savunmaya Bekliyoruz. . . ID

Meteksan Sonar Sistemleri ile Denizaltı Platformlarına Talip 
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6-8 EYLÜL 2022 tarihleri   arasında 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de 4. Azerbaycan 
Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2022 
düzenlenecektir. Büyük önem taşıyan bu 
etkinlik, Türkiye'nin en büyük savunma ve askeri 
teçhizat fuarlarından birinin statüsünü 
belirlemekle birlikte, aynı zamanda Azerbaycan 
savunma ve sanayi yapısının gücünü sergileyen 
modern silah ve teknolojinin görkemli bir 
gösterisini gerçekleştirmektedir. Sergi, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Prezidenti İlham ALİYEV 
tarafından ziyaret edilecektir. Sergiyi başlatan ve 
organize eden Azerbaycan Cumhuriyeti 
Savunma Sanayii Bakanlığı olmakla beraber, 
sergi Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma 
Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Sergi, 
Caspian Event Organisers (CEO) tarafından 
yapılmaktadır.  

ADEX ‘22 fuarı yaklaşık 200 firmayı bir araya 
getirecek ve fuarda Azerbaycan, Türkiye, Rusya, 
İsrail, Beyaz Rusya, Ukrayna, İran ve diğer 

ülkeler milli gruplar şeklinde sahne alacaktır.  
Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı ve 

üretim işletmelerinin köşkü, yerel üretimin en 
son silah ve askeri teçhizatının sergileneceği 
Bakü Fuar Merkezi salonunda yer alacaktır. Bu 
endüstrinin uzmanları, Cumhuriyet Savunma 
Yapısının yeniliklerini tanıma ve ayrıca 
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin mevcut ve 
gelişen beklentilerini deneyimleme fırsatına 
sahip olacaklardır.  

ADEX ‘22 fuarında, insansız sistemler, askeri 
kıyafet ve teçhizat, askeri 
örgütler/dernekler/eğitim kurumları, kara 
kuvvetlerinin silahlanma ve teçhizatı, askeri 
telsiz elektronik sistemleri, C4ISR, gemiler, 
yelkenliler ve deniz sistemleri; silahlar ve 
mühimmat, opto-elektronik ekipman ve 
sistemleri, radar sistemleri, simülatörler ve eğitim 
sistemleri, havacılık savunma sistemleri, 
demiryolu birliklerinin makine ve teçhizatı; 
silahların ve diğer birçok sektörün üretimi, 

onarımı ve imhası için teknolojiler ve ekipman 
gibi alanlar yer alacaktır. 

ADEX fuarı ilk kez mühendislik sistemleri ve 
askeri teçhizat, endüstri 4.0, savunma ve 
güvenlik alanında danışmanlık gibi sektörleri 
içermektedir. 

ADEX ‘22 fuarı,  askeri tıpta yenilikler, 
savunma sanayinde start-up'lar ve siber 
güvenlik konulu bir konferans alanında yan 
etkinlikler programı sunmaktadır. 

ADEX ‘22 fuarı, gelecek vaat eden ekipman 
modelleri, entegre güvenlik sistemleri ve kolluk 
kuvvetleri, sınır, kurtarma ve özel hizmetler için 
silahların sergileneceği 13. Uluslararası ‘İç 
Güvenlik, Güvenlik ve Kurtarma Ekipmanı’ Fuarı 
Securex Caspian ile birlikte gerçekleştirilecektir.  

Azerbaycan ordusunun çağdaş silahlanma 
donanması ve savaşçı ruhu, ikinci Karabağ 
savaşı esnasındaki muzaffer harekâtta 
müstesna bir rol oynadı. Şu anda, askeri 
altyapıyı restore etmek, askeri sanayi yapısını 
geliştirmek, askeri teknik iş birliğini genişletmek 
ve ayrıca ülkenin savunma yeteneğini ve 
güvenliğini artıracak askeri ihtiyaçlar için bütçe 
artırılmıştır. Böylece, 2021 yılı için devlet bütçesi, 
savunma ve ulusal güvenlik harcamaları için 
4.585 milyar manat (ABD$2,7 Milyar) olarak 
planlanmıştır. 

Bu durum, ADEX sergisinin önemini bir kez 
daha vurgulamaktadır. Son üretim silahların bu 
denli geniş ölçekteki gösterimi, silahlı kuvvetlerin 
teknik olarak yeniden donatılmasına katkıda 
bulunacak, yapıcı iletişim, deneyim alışverişi ve 
askeri teknik alandaki yerli ve yabancı uzmanlar 
için verimli temasların kurulmasına koşullar 
yaratacaktır. 

Sergi, Bakü Expo Center'da yapılacaktır. 
Ayrıntılı bilgilere resmi web sitesinden  ve sosyal 
ağlardan ulaşabilirsiniz ID

ADEX ‘22: 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı
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THE Precision Guidance Kit HGK-82 is a simple but effective means of transforming 
general purpose bombs into smart munitions, where the added all-weather day and night 
capability with Global Positioning System [GPS]/Inertial Navigation System [INS] turns the 
unit into a precision strike weapon. The 3rd Air Maintenance Factory Directorate produce 
the HGK-82 Kits under the main contractor ASFAT as per the agreement signed with the 
Ministry of National Defence.  

The ASFAT approach to the HGK-82 Kits employed the local GPS receiver KÂŞIF 
developed by the Turkish Scientific Research Institute SAGE and focused on maximizing the 
local content, while still keeping its competitive edge.  

The contract calls for the delivery of a total of 1,000 HGK-82 units in batches by ’22. 
The inspection, acceptance and firing tests of the initial two batches totalling 200, have 
been completed before delivery.   

 
More Targets with less Bombs… 
The HGK-82 Kits deliver superior performance compared to the MK-82 bombs by 

improving both range and accuracy in a cost-effective way. The kits have the ability to 
change targets in flight. When launched from altitudes between 25,000 to 40,000ft 
[7,620m-12,192m], the effective range is between 15 to 27km. 

The CEP is below 10m. The HGK-82 scored below 3m in all firings during the 
Acceptance Tests of the ASFAT Kits. 

The HGK-82 kits provide an added logistic advantage by minimizing collateral 
damage with higher accuracy and thus fewer number of bombs, crews and therefore less 
sorties per mission. 

The HGK-82 kit has been certified on; 
� F-4E/2020 aircraft: as Single carriage 
� F-16 PO-III aircraft: as Single carriage 
� F-16 PO-III aircraft: as Double carriage with BRU-57 [Bomb Release Unit]   
 
To Find Out More, Please Visit the ASFAT Stand #803 in Hall 8 ID

HGK – 82: A Smart Solution

The HGK 82 kits provide an added logistic advantage by minimizing collateral

PRESIDENCY of Defence Industries and Meteksan 
Defence Industry signed the Portable Electronic Attack System 
(MERT/ MERTER) agreement at IDEF 2019.  Meteksan 
Defence exhibited the system for the first time at IDEF 2021. 

The Portable Electronic Attack System (MERT/MERTER) 
is an Electronic Warfare (EW) system used in V/UHF 
frequency bands to prevent target elements from 
communicating at a remote distance. The system will cover 
the entire V/UHF frequency band and take part in protecting 
a fixed facility or protecting a moving vehicle/convoy from RF 

Controlled Improvised Explosive Devices (RCIED) traps. 
MERTER, has been designed for single person use and can be 
easily transported by single personnel. Also, Meteksan 
Defence develops a vehicle-mounted or fixed version which is 
called MERT.  

MERT/ MERTER can be controlled by a smart tablet or 
computer while activating the electronic attack with its high 
gain directional and omnidirectional antennas. 

We invite you for a Chat at the Meteksan Defence Stand 
#322/A in Hall 3! ID

Meteksan’s MERTER to Protect Convoys  
from RCIED
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FNSS, Ağır Sınıf İnsansız Kara Araçlarının [A-İKA] 
günümüz ve geleceğin muharebe alanında kullanımına 
yönelik çalışmalarını sergilemeye IDEF’te devam etti. Firma, 
iki yıl önce tanıtımını yaptığı Gölge Süvari aracını otonom 
kabiliyetlerine ilave olarak silahlı A-İKA konsepti ile 
sergiliyor. 

FNSS, yakın gelecekteki operasyonel konseptler 
çerçevesinde ağır sınıf İnsansız Kara Aracı prototipini 
tasarladı. Firma, robotik ve otonom sistemler alanında güncel 
teknolojileri yakından takip ederek, ürünü öz kaynakları ile 
geliştirdi.  

Prototip araç, FNSS’in Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı 
tasarım konseptini, otonom ve uzaktan komuta kabiliyetleri 

ile birlikte sergileyerek, hem insansızlaştırma yeteneklerini, 
hem tümüyle insansız kara aracını, hem de operasyonel 
konseptlere katkı sağlayacak otonom kabiliyetlerini bir arada 
sunuyor.  

Kullanıcı güvenliğinin ön planda tutulduğu Gölge Süvari 
ile, yapay zekâ destekli otonomi kiti, kullanıcının ve karar 
alıcının süreçlerini kolaylaştırıyor.  

Meskûn mahal kamuflajı ile sergilenen araç teknolojik 
gelişmelerin hızlı uyarlanabilmesi için açık mimaride 
tasarlandı. Aracın, keşif, lojistik, ikmal, istihkâm görevlerine; 
devriye, takip, üsse geri dönüş gibi otonom yeteneklerle 
destek sağlayarak, sahadaki dost unsurların görev ve harekât 
kabiliyetini artırması hedefleniyor.  

Gölge Süvari’nin yeni konfigürasyonun ateş gücü 25mm 
otomatik topa sahip yeni nesil uzaktan komutalı kule ile 
sağlanıyor.  ID

ASELSAN has built the blocks one by one to 
create a layered air search, surveillance and air defence 
radars varying from low to medium and even high-
altitude coverage including ranges from very short to 
early warning.  

The concept of air defence radars in terms of range 
and altitude may be perceived differently based on the 
air defence doctrine of every single nation. However, 
ASELSAN, with long lasting heritage in radars for more 
than three decades, is proudly capable of identifying, 
classifying aerial targets regardless of their Radar Cross 
Section (RCS) including Mini/Micro Unmanned Air 
Vehicles (UAVs) to stealth aircraft. Within this scope, in 
the first layer, ACAR anti drone radar detects aerial 
threats from very short ranges in order to ensure the 
safety of strategic premises.  

In parallel with this concept, Mobile Search (MAR) 

and Fire Control (AKR) radars are the main pillars of short-
range air defence against Tactical UAVs and rotary wing 

platforms.  
In the third layer, KALKAN plays a vital role in 

medium range air defence for 3D detection and tracking 
of fighters, helicopters, UAVs and cruise missiles. At the 
final stage, for long-range threats and early warning 
measures, AIR (Low Altitude Radar) and EWRS (Early 
Warning Radar System) are scalable AESA (Active 
Electronically Scanned Array) based air surveillance 
radars with advanced electronic protection capabilities.  

In this sense, ASELSAN has achieved the success of 
providing complete radar solutions to the global market 
by offering value at every distinguished layer of air 
defence including the integration of sensors, command 
control and weapons running in an interoperable chain. 

 
For more information, please visit the ASELSAN 

booth#1200/Hall12 at IDEF ‘21  ID

ASELSAN Air Defence Radars From First to Last Layer of Air Defence

Gölge Süvari Geleceğini Araştırıyor
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STM Askeri Deniz Platformları ile Mini Taktik 
İHA Çözümleri İlgi Odağı
Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hedefinde önemli bir rol oynayarak, milli teknoloji 
hamlesine katma değer sağlayan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik; Savunma Sanayii 
Başkanlığı [SSB] öncülüğünde Türkiye’nin askeri denizcilik başta olmak üzere taktik mini İHA 
sistemleri, siber güvenlik gibi ihtiyaçlarına yönelik kritik bir yere sahip.

STM’nin, kendi mühendislik ve birikimiyle 
geliştirdiği vurucu ve gözcü İHA sistemleri [İHA], 
Türk Silahlı Kuvvetleri [TSK] tarafından, sınır ötesi 
operasyonlar da dahil olmak üzere sınır bölgesi 
güvenliğinde etkin bir biçimde kullanılıyor. Taktik 
mini İHA geliştirilmesi konusunda Türkiye’de ve 
dünyada öncü, rekabetçi platformlar üreten 
STM, sabit ve döner kanatlı, mini vurucu İHA 
sistemleri ile keşif ve gözetleme amaçlı insansız 
sistemler alanında yüksek performanslı, 
dayanıklı ve küresel çapta rekabetçi bir ürün 
yelpazesi sunuyor. 

STM taktik mini İHA sistemler ürün 
yelpazesini; Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA 
Sistemi ALPAGU, Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu 
İHA Sistemi KARGU ve Taşınabilir Döner Kanatlı 
Gözcü İHA Sistemi TOGAN oluşturuyor.  

 
KARGU’dan İhracat Başarısı 
TSK’nın 2018’den beri envanterinde yer 

alan KARGU, içinde bulunduğumuz yıl ilk ihracat 
başarısına imza attı. İhraç edilen KARGU’ların 
yine bu yıl içinde teslim edilmesi hedeflenirken, 
ürüne ilgi gösteren farklı ülkelerle de görüşmeler 
sürüyor. Değişen ve gelişen özellikleriyle Türk 
güvenlik güçlerine teslimatı süren KARGU’lar, 
Türk askerine zorlu arazi koşullarında etkili keşif, 
gözetleme ve isabetli vuruş imkanı tanıyarak, 
özellikle üs bölgeleri gibi görece izole kontrol 
noktalarının çevre güvenliğini sağlaması 
açısından büyük avantaj sağlıyor. Yurt içi ve 
dışında, farklı harp sahalarında kendini 
kanıtlamayı başarmış olan KARGU, sahip olduğu 
gelişmiş bilgisayarlı görü imkanlarıyla tek başına 
rahatlıkla görev yapabildiği gibi, sürü halinde de 
kullanılabiliyor. Döner kanatlı olması, KARGU’yu 
geri döndürülebilir ve tekrar kullanılabilir bir 
platform haline getirirken, tek er tarafından 
rahatlıkla taşınabiliyor ve yaygın bir alanda 

tahribat yaratmasıyla ön plana çıkıyor. ‘Görevi 
terk’ ve ‘kendini imha’ kabiliyetleri de bulunan 
Vurucu İHA’nın, üzerine gömülü ve gerçek 
zamanlı özgün görüntü işleme ve derin 
öğrenme algoritmalarıyla, sabit ve hareketli 
hedeflere karşı etkin şekilde kullanılabiliyor. 
‘Man-in-the-loop’ prensibi ile tamamen insan 
[operatör] kontrolünde görev icra edecek şekilde 
tasarlanan KARGU, gündüz ve gece etkin 
operasyon yapabiliyor. 

  
ALPAGU’dan Testlerde Tam 
İsabet 
ALPAGU ise, hafif yapısı, dalış hızı, düşük 

radar kesit alanı, sürati, yüksek değerli ya da 
önemli hedeflere noktasal tahribat 
yaratabilmesiyle öne çıkıyor. Asimetrik harp ve 
anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek 
asker tarafından taşınabilen ve lançerden 
ateşlenebilen, keşif, gözetleme ve küçük ölçekli 
tehditleri etkisiz hale getirebilen sabit kanatlı 
milli vurucu İHA çözümü ALPAGU, hafifliğiyle öne 
çıkıyor. Tüp içinde bir roketatar gibi taşınabilen 
ALPAGU, 1.9kg’lık platform ağırlığıyla, bu ağırlık 
sınıfında dünyada bunulan 2 Vurucu İHA’nın 

yanında yerini almış durumda. Çok uzak 
mesafelerde görev yapabilen ve görev alanında 
çok hızlı kullanılabilen ALPAGU, üzerindeki yapay 
zeka ve görüntü işleme kabiliyetleriyle, sessizliği 
ve taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma 
yetenekleriyle operasyonel üstünlük sağlıyor. 
ALPAGU, 17 Haziran ‘21’de, Aksaray Atış 
Alanında gerçekleştirilen mühimmatlı test 
atışında, hedefini tam isabetle vurarak, başarısını 
kanıtlamıştı. Çok kısa süre içerisinde ALPAGU’nun 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulması 
hedefleniyor. 

 
TOGAN ile Kesintisiz Keşif 
Gözetleme  
TOGAN ise, sınıfına göre havada uzun kalış 

süresine sahip ve ileri seviye elektro optik ve IR 
kameralarla donatılmış bir ürün. STM’nin diğer 
çözümleri KARGU ve ALPAGU ile hedef bilgisi 
paylaşabilen ve havada görev değişimi yaparak 
kesintisiz keşif ve gözetleme imkanı sunabilen 
bir otonom keşif İHA sistemi. Birden fazla 
TOGAN’la, belirlenen bir bölgede 24 saat 
kesintisiz keşif gözetleme yapılabiliyor. 
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STM, Türk Donanmasının 
İhtiyaçlarında Kritik Çözümler 
Sunuyor  
STM, NATO üyesi ve aynı zamanda 

dünyanın en aktif donanmalarından biri olan 
Türk Donanması ile dost ve müttefik ülke 
donanmalarının su-üstü ve su-altı 
platformlarının daha efektif görevler yapması için 
özgün mühendislik çözümleri üretiyor.  

 
TCG İSTANBUL Denize İndi 
SSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 

ortaya koyduğu vizyon ve kararlı tutum ile 
hayata geçirilen ve Türkiye’nin milli imkanlarının 
azami oranda kullanıldığı Milli Gemi [MilGem] 
Projesi kapsamında, Türkiye’de ilk defa 
günümüz teknolojisine uygun, yüksek 
standartlara sahip, karmaşık bir su-üstü harp 
gemisinin tasarım ve entegrasyonu yerli 
sanayinin desteği ile milli imkanlar kullanılarak 
hayata geçirilmiştir. 

STM’nin ana alt-yüklenici olarak önemli 
görevler üstlendiği ve %70 yerlilik oranı ile 
tamamlayıp teslim ettiği MilGem ADA Sınıfı 
Korvetler Türk Deniz Kuvvetleri tarafından aktif 
bir şekilde kullanılıyor. STM, MilGem’lerden 
sonra yine Türk Donanmasının ihtiyacı 
kapsamında İ Sınıfı Fırkateyn projesinin ana 
yükleniciliğini üstlenerek, asgari %75 oranında 
yerlilik oranıyla ‘23 yılında teslim etmek üzere 
çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, 
Türkiye’nin ilk milli fırkateyni olan TCG İSTANBUL, 

23 Ocak ‘21’deki bir törenle denize indirildi. 
Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi olma özelliği 

taşıyan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk [A-
591]’un ana yükleniciliğini de üstlenen STM 
aynı zamanda Türk Donanmasının denizaltı 
modernizasyon ve inşa projelerinde de önemli 
görevler üstleniyor. 

 
Denizaltında Öncü Projeler  
2 adet AY Sınıfı Denizaltının 

Modernizasyonunu tamamlayan STM, 4 adet 
Preveze Sınıfı Denizaltının modernizasyonunda 
ise pilot ortak olarak görev almıştır. STM, 
Türkiye’nin Milli Denizaltı Projesinin hayata 
geçirilmesinde önemli bir aşama olacak 
Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli [Reis Sınıfı] 
Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında da önemli 
görevler üstlenmiştir. 

Türk Donanmasının teknolojisi dost ve 
kardeş ülkelerin hizmetinde 

STM, Türkiye’nin ihtiyaçları için elde ettiği 
tecrübeleri yurt dışındaki dost ve müttefik 
ülkelere de kazandırmak üzere kabiliyetlerini ve 
hizmetlerini ihraç ediyor. Pakistan Donanması 
için tasarladığı ve Karaçi’de inşa edilerek teslim 
edilen Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN ile 
yine Pakistan’ın sahip olduğu Agosta 90B Khalid 
Sınıfı Denizaltıların modernizasyonunda ana 
yüklenici olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Başarılı 
bir şekilde yürüttüğü bu projeler ile Pakistan 
Donanmasının güvenini kazanan STM, son 

olarak Pakistan için Türkiye tarafından üretilecek 
4 adet ADA Sınıfı Korvet Projesinde de ana tahrik 
sisteminin tedariki ve entegrasyonuna yönelik 
mühendislik kabiliyetiyle görev alıyor. 

 
Dünya Donanmalarının İlgi Odağı 
STM, NATO üyesi Türkiye’nin askeri 

denizcilik alanındaki caydırıcılığını kanıtlamış 
imkân ve kabiliyetlerinin yurt dışına 
taşınmasındaki öncü şirketi olarak su-üstü ve 
su-altı askeri deniz platformlarında dünya 
donanmalarının ihtiyaçlarına yönelik esnek 
çözümler üretiyor. Tasarım, inşa ve 
modernizasyona uzanan faaliyetleri 
kapsamında ülkelerin kendi tersanelerinde ve 
ihtiyaç halinde tersanelerin kapasitelerinin de 
artırılarak lokal üretim yapılması dahil geniş bir 
alanda mühendislik çözümleri sunuyor. 

 
STM, En Son Çözümlerini IDEF’te 
Sunuyor 
STM, yenilikçi ve maliyet-etkin ürünleriyle 

15nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 
‘21’de yine misafirlerini ağırlıyor. Askeri denizcilik 
platform çalışmaları ile yerini alan STM, MilGem, 
İ-Sınıfı Fırkateyn, Lojistik Destek Gemisi, TS1700 
Denizaltı, Açık Deniz Karakol Gemisi [OPV] 
ürünlerini ve yeni konsept tasarımlarını gözler 
önüne seriyor. STM, 3 farklı Sahil Güvenlik Gemi 
tasarımlarını da ilk kez sektörle buluşturdu.  ID
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SAVUNMA Sanayii Başkanlığı [SSB] tarafından 
başlatılan Mikro Uydu Fırlatma Sistemi [MUFS] Geliştirme 
Projesi’ni üstlenen ROKETSAN tarafından geliştirilen Sonda 
Roketi’nin ilk prototipi, katı yakıtlı motor teknolojisiyle uzaya 
gönderildi ve yeni hedeflere doğru hızla ilerleniyor. 

2012 yılında, Türkiye’nin uzaya bağımsız olarak 
erişmesi konusunda düğmeye basıldı. ‘15 yılında ise 
ROKETSAN’da, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma 
Merkezi [USİTAM] kurularak, 2 yıl gibi kısa bir sürede uzay 
teknolojilerinin denenmesi ve sistemlere uzay tarihçesi 
kazandırılması amacıyla Sonda Roketi geliştirildi. 2017 
yılında uzaya ilk kez bağımsız erişiminin sağlanmasının 
ardından ‘18 yılındaki uçuş testlerinin de yüzde 100 başarılı 
olarak gerçekleştirilmesi ile kademe ayırma ve atmosfer 
dışında kontrollü uçuş gibi pek çok teknoloji kazanılmış oldu. 

  
136km İrtifaya Ulaşıldı 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 30 

Ağustos ‘20’de açılışı yapılan Uydu Fırlatma Uzay Sistemleri 
ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde, aralarında MUFS 
dahil olmak üzere, birçok yeni ve yüksek teknoloji içeren 
sistem ve alt-sistem geliştirme çalışmaları yürütülüyor.  

MUFS Geliştirme Projesi kapsamında, uzay 
teknolojilerinin denenmesi için geliştirilen dört adet Sonda 
Roketinin denemeleri de 29 Ekim ‘20’de başarıyla 
tamamlandı. Sonda Roketinin ilk prototipi SR-0.1, katı yakıtlı 
motor teknolojisiyle uzaya gönderildi. Gerçekleştirilen test 
atışında Sonda Roketi başarılı bir biçimde 136km irtifaya 
çıkarken; bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlayacak 
faydalı yük kapsülünün uçuş esnasında ayrılma denemesi de 
başarıyla sonuçlandı. Bu başarılı test, MUFS Geliştirme 
Projesi’nin yörüngeye hassas yerleştirme ihtiyacını 
karşılaması planlanan sıvı yakıtlı roket motorlarının 
geliştirilmesine büyük bir katkı sağlarken; Türkiye’nin uzayda 
bilimsel çalışmalarına başlaması açısından da bir ilk oldu. 

 
Uzayda Atılan Adımlar 
Uzay fırlatma sistemleri ve uzay araçları için gerekli tüm 

kritik teknolojiler, ROKETSAN mühendisleri tarafından 
tasarlanarak tamamen yerli imkanlarla üretildi. Bu 
çalışmalarda aşağıda yer alan kritik sistem ve aşamalar da 
doğrulandı: 
�  İtki Vektör Kontrol özelliğine sahip Katı Yakıtlı Roket 

Motoru, 

� İtki Vektör Kontrol ile birlikte elektromekanik kontrol 
tahrik sistemiyle sürülen aerodinamik hibrit kontrol, 

� Sıvı Yakıtlı Roket Motoru ile uzayda çoklu ateşleme, 
� Uzay ortamında hassas yönelim kontrolü, 
� Milli sensörler ve milli Küresel Konumlama Sistemi 

Alıcısı ile Ataletsel Hassas Navigasyon, 
� Uzayda kapsül ayırma, 
� Çeşitli yapısal ve kimyasal malzemeler ve ileri proses 

teknikleri. 
 
Ayrıca, söz konusu denemeler sırasında, Yıldız İzler ve 

Radyasyon Ölçer gibi bilimsel yükler, sonda roketlerinin 
faydalı yükü olarak uzay ortamına taşındı, uzay tarihçesi 
kazandırıldı ve gerekli bilimsel veriler toplandı. 

 
Gelecek Hedefleri 
2023 yılında fırlatılması hedeflenen Sonda Roketinin, 

300km irtifa üzerine 100kg faydalı yükü çıkartma yeteneğine 
sahip, Mikro Uydu Fırlatma Aracı [MUFA] teknolojilerinin 
deneneceği bir platform olması planlanıyor. Diğer taraftan, 
MUFA’nın birinci kademesinin yan motorlar ile desteklendiği 
ve daha yüksek kapasiteye [faydalı yük ve/veya yörünge 
irtifası] sahip bir MUFA konfigürasyonu için de çalışmalar 
hızlandırıldı. 

ROKETSAN'ın Uydu Fırlatma Uzay Sistemleri ve İleri 
Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde yürütülen MUFS projesi 
bittiğinde, 100kg ve altındaki mikro uydular, yüksekliği en az 
400km olan Alçak Dünya Yörüngesi’ne yerleştirilebilecek. 
Bunun için ise ‘26 tarihi öngörülüyor. Fırlatılması hedeflenen 
mikro uydu ile Türkiye, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu 
uydu fırlatma, test etme, üretme alt-yapısı ve üs kurma 
yeteneğine kavuşmuş olacak.  

Çok kısa bir takvimde bu başarıların sağlanmasının 
arkasında, Cumhurbaşkanı ERDOĞAN ile SSB’nin güçlü 
desteği ile birlikte ROKETSAN’ın, savunma alanında 30 yılı 
aşkın sürede kazandığı bilgi birikiminden, alt-yapılardan, 
akademi/sanayi paydaş ekosisteminden ve ileri teknolojilere 
hâkim uzmanlarından kaynaklanan gücünü, uzay alanındaki 
sivil çalışmalara yönlendirebilme çevikliği yatıyor. 
ROKETSAN’ın, Türkiye’nin uzay yolculuğunun ilk beş yılında 
yazdığı başarı hikayesi, Milli Uzay Programı’nın cesaret ve 
ilham kaynağı niteliğini taşıyor  ID

Türkiye’nin Uzay Yolculuğunda Önemli Görev

AÇIK Deniz Bilişim 2008 yılında Uşak’ta 
kurulmuş, ilk defa ‘11’de ‘Türk Messenger’ 
uygulamasıyla adını duyurmuştur. ‘13 yılında yeniden 
yapılanmaya giderek, AKÇAY Şirketler Grubu’na dahil 
olmuş ve İstanbul’da yürütmeye başladığı ArGe 
faaliyetleri kapsamında ‘Turkcell Fizy’, ‘Hürriyet E-
Gazete’, ‘Sigorta Bilgi Merkezi’ gibi mobil uygulamaları 
hayata geçirmiştir. 

 ‘15’ten itibaren ‘Siper’ adı ile Güvenli Anlık 
Mesajlaşma uygulaması geliştirmeye başlamış, ‘18 
yılında çalışmalar tamamlanarak, UITSEC Test tarafından 
gerçekleştirilen güvenlik ve sızdırmazlık testlerinden 
başarı ile geçilmiştir.  Açık Deniz, ‘18 yılında güvenli 
dosya arşivleme ve paylaşım sistemi olan ‘Ambar’ isimli 
ürünü geliştirmiştir. Ayrıca, ‘Aksiyon’ isimli ürün 
sayesinde hem Siper, hem Ambar için bir yönetim sistemi 

oluşturulması ve kurumlara ait tüm işlerin yönetilebileceği bir 
ürün geliştirilmesi mümkün hale gelmiştir. 

‘20 yılında Ankara Üniversitesi TeknoKent’te faaliyete 
geçen Açık Deniz, halen yapay zekâ yazılımı ile saldırı tespiti 
ve önleme çalışmalarına devam etmektedir.  Havelsan ile ‘18 
yılında İş Ortaklığı Sözleşmesi parafe eden Açık Deniz, 
SaSaD, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Türkiye Bilgi 
Güvenliği Derneği gibi oluşumlara dahil olmuştur. 

 
Siper [Güvenli Anlık İletişim Uygulaması] 
Tüm mobil telefonlarda [Android, iOS] ve masa üstü 

cihazlarda [Windows, Mac, Linux] çalışabilme özelliğine 
sahip, güvenli [kriptolu] iletişim sağlayan yerli ve milli bir 
yazılımdır. Siper’in; kullanıcıya özel sunuculara kurulum, 
kurum rehberinden çalışma, akıllı grup ve dağıtım listeleri 
oluşturma, dosya/mesajları kriptolu arşivleme, canlı konum 

paylaşma, çoklu kimlik doğrulama ve farklı kurumlar 
arasında da iletişim gibi özellikleri bulunmaktadır. 

 
Ambar [Güvenli Doküman Saklama 
Uygulaması] 
Her platformda [tüm mobil telefon ve masa üstü 

cihazlarda] çalışabilen ve dokümanlarınızı kendi 
sunucularınızda güvenli [kriptolu] saklayabileceğiniz ve 
güvenle aktarabileceğiniz ve her yerden dokümanlarınıza 
ulaşabileceğiniz yerli ve milli bir yazılımdır. 

 
Aksiyon [Güvenli Yönetişim Uygulaması] 
Modüler yapısı sayesinde kurum ve firmaların 

ihtiyaç duyduğu modüller yüklenerek, iş yönetimi ve ekip 
içi paylaşımın yapıldığı yerli ve milli bir yönetişim 
yazılımıdır ID

Açık Deniz Bilişim 
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10:30 
Millileştirme Teşekkür Belgesi Takdimi 

ASELSAN Stant Alanı Tören Salonu 
• 

11:15 
G5 Sahel Gücü ile İşbirliği protokolü imzası ve MKE ile 

silah/mühimmat satış sözleşmesi 
İmza Tören Alanı 

• 
12:00 

Mağara Operasyonları Destek İKA’ları Tedarik Sözleşmesi 
İmza Tören Alanı 

• 
12:00 

Yapay Zeka Destekli Ağ Uygulama Güvenlik Duvarı Geliştirme Projesi 
Aselsan Stant Alanı Tören Salonu 

• 
12:15 

PAVOTEK Firması ile Gerçekleştirilecek ‘Sağanak’ Projesi İmza Töreni 
Aselsan Stant Alanı Tören Salonu 

• 
12:30 

ASELSAN Onaylı Firma Belgesi Takdim Töreni 
Aselsan Stant Alanı Tören Salonu 

• 
12:30 

MSB ile MKE arasında 50 Adet E-ZMA Tedarik Sözleşmesi 
MSB Standı 8 Numaralı Salon 

• 
13:00 

İyi Niyet Anlaşması 
NUROL MAKİNA Standı Salon 7 / Stant 711 

• 
13:30 - 14:15 

MSB ile MKE arasında Kuvvet Komutalıkları İhtiyaçlarına Yönelik 
Tedarik Sözleşmesi İmza Töreni 
MSB Standı 8 Numaralı Salon 

• 
13:30 

Bulut Bilişim Danışmanlık Projesi 
İmza Tören Alanı 

• 
13:45 

TBS-2 Projesi 
İmza Tören Alanı

14:45 
STA İkinci Paket ve Lojistik Destek Sözleşmesi 

İmza Tören Alanı 
• 

15:00 
ARSAT SG1 Sözleşmesi 

İmza Tören Alanı 
• 

15:15 
İş Birliği Protokolü* 

İmza Tören Alanı 
• 

15:30 
Follow on Support Contract Between TEI and SAFRAN 

Helicopter Engines S.A.S. 
TEI Standı 

• 
15:30 

Bilgi Değişimi ve Gizlilik Anlaşması 
MSB Standı 8 Numaralı Salon 

• 
15:45 

Mutabakat Protokolü 
MSB Standı 8 Numaralı Salon 

• 
15:45 

ELECTRA IC – MIL-STD-1553 / FPGA TRTEST Ürün Uygunluk Belgesi Takdim 
İmza Tören Alanı 

• 
16:00 

Mutabakat Protokolü 
MSB Standı 8 Numaralı Salon 

• 
16:15 

Mutabakat Protokolü 
MSB Standı 8 Numaralı Salon 

• 
16:30 

Taktik Tekerlekli Araç Alt Yüklenicilik Sözleşmesi 
MSB Standı 8 Numaralı Salon 

• 
16:30 

Eğitim Yardımıcılarına Yönelik İşbirliği Anlaşması 
Havelsan Standı

Günlük Program 
 

19 Ağustos 2021, Perşembe
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10:30 
Certificate of Nationalisation Appreciation Presentation 

ASELSAN Stand Area Ceremony Hall 
• 

11:15 
Signing of Co-operation Protocol with G5 Sahel Force and MKE 

Signing Ceremony Area 
• 

12:00 
Supply Contract on Backup Unmanned Ground Vehicles (UGV) 

Signing Ceremony Area 
• 

12:00 
Artificial Intelligence-Aided Network Application Firewall Development 

Project Signing Ceremony 
ASELSAN Stand Area Ceremony Hall 

• 
12:15 

“SAĞANAK” Project to be Executed with PAVOTEK 
ASELSAN Stand Area Ceremony Hall 

• 
12:30 

Certificate of ASELSAN Approved Company Presentation 
ASELSAN Stand Area Ceremony Hall 

• 
12:30 

Supply Contract on 50 E-ZMA’s between the Ministry of National Defence 
(MND) and MKE 

MND Stand Hall 8 
• 

13:00 
Goodwill Agreement  

NUROL MAKİNA Stand Hall 7 / Stand 711 
• 

13:30 - 14:15 
Supply Contract on the Requirements of Service Commands between the 

Ministry of National Defence MND and MKE 
MND Stand Hall 8 

• 
13:30 

Cloud Computing Consultancy Project 
Signing Ceremony Area 

• 
13:45 

TBS-2 Project 
Signing Ceremony Area

14:45 
Contract on STA Second Package and Logistic Support Signing Ceremony 

Signing Ceremony Area 
• 

15:00 
ARSAT SG1 Contract 

Signing Ceremony Area 
• 

15:15 
Co-operation Protocol* 
Signing Ceremony Area 

• 
15:30 

Follow on Support Contract between TEI and SAFRAN 
Helicopter Engines S.A.S. 

TEI Stand 
• 

15:30 
Non-Disclosure Agreement 

MND Stand Hall 8 
• 

15:45 
Memorandum of Understanding 

MND Stand Hall 8 
• 

15:45 
Electra IC – MIL-STD-1553 / FPGA Trtest 

Certificate of Product Comformity Presentation 
Signing Ceremony Area 

• 
16:00 

Memorandum of Understanding 
MND Stand Hall 8 

• 
16:15 

Memorandum of Understanding 
 MND Stand Hall 8 

• 
16:30 

Tactical Wheeled Vehicle Subcontract Signature 
MND Stand Hall 8 

• 
16:30 

Co-operation Agreement on Training Assistants 
Havelsan Stand

Daily Programme 
 

19 August 2021, Thursday
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