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estaBLisHed in 1985 pursuant to Law Number 3238 under the Turkish
Ministry of National Defence (MoND) to carry out the task of modernising the
Turkish Armed Forces (TAF) and ensuring the development of a modern de-
fence industry, the Undersecretariat for Defence Industries (SSM) continues to
meet the system requirements of the TAF and public institutions in line with
Turkey’s defence and security needs, and to identify and implement strategies
and methods for the development of the defence industry. 

The primary function of the SSM is to implement and conclude large-
scale procurement projects in accordance with the decisions taken by the
Defence Industry Executive Committee (DIEC/SSİK), the main decision-making
body for critical decisions regarding the defence industry. The SSM’s functions
include the execution of measures for ensuring that the Turkish Defence In-
dustry achieves international defence industry standards and undergoes re-
structuring according to the existing strategic plans on the production of
defence products. The SSM aims to establish a defence industry that encour-

tÜrK Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin moderni-
zasyonu ve modern Savunma Sanayiinin ge-
liştirilmesi görevlerini yürütmek üzere 1985’te,
3238 sayılı Kanunla Milli Savunma Bakanlığı
(MSB)’na bağlı olarak kurulan Savunma Sana-
yii Müsteşarlığı (SSM), Türkiye’nin Savunma ve
Güvenliğine yönelik olarak TSK ve kamu ku-
rumlarının sistem ihtiyaçlarını karşılamak,  Sa-
vunma Sanayiinin geliştirilmesine yönelik
strateji ve yöntemleri belirlemek ve uygulamak
faaliyetlerini sürdürmektedir.

SSM’nın başlıca fonksiyonu, ana karar or-
ganı olan ve Savunma Sanayii ile ilgili kritik
kararları alan ‘Savunma Sanayii İcra Komitesi
(SSİK)’ tarafından alınan kararları uygulayarak
büyük tedarik projelerinin yürütülmesi ve ni-
hayetlendirilmesidir. SSM’nın işlevleri arasında,
mevcut Türk Savunma Sanayii’nin, uluslararası
Savunma Sanayii standartlarına ulaştırılması
ve Savunma ürünlerinin Sektördeki üretimine
yönelik stratejik planlara uyacak şekilde yeni-
den düzenlenmesi de bulunmaktadır. SSM,
özel girişimciliği teşvik eden ve uluslararası or-
taklarla dengeli iş birliğine izin veren bir Sa-
vunma Sanayii inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’de modern Savunma Sanayiinin
kurulması için gerekli finansmanın devamlı ve
istikrarlı bir şekilde temini amacıyla 3238 sayılı
Kanun ile tesis edilen Savunma Sanayii Des-
tekleme Fonu (SSDF) Müsteşarlığımızca kulla-
nılmaktadır. 

SSM’nın Savunma Tedariği Yaşam Döngü-
sünde İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Tgeşki-
latı (MİT), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları son

kullanıcı olarak yer almaktadır. Buna göre yapılan son düzenleme ile
acil alımlar kapsamında Emniyet ve İstihbarat Teşkilatlarının tedarik ma-
kamı da SSM olmuştur.

Kuruluşundan bu yana, SSM, modern bir Ulusal Savunma Sanayii
kurulması ve geliştirilmesine yönelik önemli başarılar sağlamıştır. Sa-
vunma Sanayiinin tesis edilmesi için sarfedilen özveri ve çabanın so-
nucunda oluşturulan Ulusal Savunma Sanayii kuruluşları ile TSK’nin ve
diğer kamu kuruluşlarının sistem ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında,
dost ve müttefik ülkelerin sistem ihtiyaçlarının karşılanmasında da
önemli bir boşluk doldurulmuştur.

Ülkemiz, bulunduğu coğrafya itibarıyla her türlü tehdide karşı mo-
dern ve güçlü bir Silahlı Kuvvetlere sahip olma ve bu kuvvetleri kendi
kaynakları ile idame ettirebilme mecburiyetindedir. Bu meyanda, TSK’nin
bütün modern silah ve teçhizat ihtiyaçlarını öncelikli olarak Türk Sa-
vunma Sanayii tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen ürünlerle
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ages private entrepreneurship and allows for
balanced cooperation with international partners.

The SSM utilises the Defence Industry Sup-
port Fund (DISF/SSDF), which was created under
Law Number 3238 with the aim of providing a
continuous and consistent funding for the cre-
ation of a modern defence industry in Turkey. 

End users in the Defence Procurement Life
Cycle of the SSM include the Ministry of Interior,
the National Intelligence Organisation (MİT), the
Land, Air and Naval Forces, the Gendarmerie
General Command and the Coast Guard Com-
mand. With the latest legislative changes, the
SSM has also become the procurement author-
ity for the Turkish National Police and Intelligence
Agencies within the frame of urgent acquisitions. 

Since its inception, the SSM has made sig-
nificant progress and achievements towards es-
tablishing and developing a modern national
defence industry. In addition to meeting the sys-
tem requirements of the TAF through indigenous
defence industry organisations, established as a
result of dedicated and diligent efforts towards
creating a defence industry, the SSM has also
filled a significant gap in meeting the system re-
quirements of friendly and allied nations.

Circumstances in its geographical region
obliges Turkey to have and maintain, with its
own resources, a modern and strong armed
forces against all threats. In this context, the aim
is to ensure that all of the TAF’s modern weapon
and equipment requirements are primarily met
through the products designed, developed and
produced by the Turkish defence industry. To this
end, the SSM has promoted a transition from a
‘technology-user’ mindset to a ‘technology-pro-

ducing’ perspective, focusing its objectives on sustainable industrial and tech-
nological skills.    

With the great contributions of the technology-intensive, indigenous,
multinational and joint defence industry projects assumed by the Undersec-
retariat, the Turkish Defence Industry has become a highly competent sector
that utilises advanced technology and niche areas, and consisting of large
prime contractors as well as numerous subsystem manufacturers, small and
medium-sized enterprises, R&D companies and research institutes. Today,
the Turkish defence industry’s annual product capacity has reached to US$5.1
Billion, while its export capacity has reached to $1.6 Billion. 

One of SSM’s primary goals is to create and ensure the continuity of a
modern defence industry infrastructure in Turkey. To achieve this goal, the in-
digenous defence industry is now included in 91% of all procurement proj-
ects. Nearly 49% of this ratio is constituted of joint production projects, while
30% is constituted of indigenous development projects. Direct procurement
projects, on the other hand, account for a very low share of 9%.

As of April 2017, the Undersecretariat for Defence Industries is conducting
nearly 500 projects with a total volume of US$37.97 Billion. In the 32 years
since the establishment of the SSM, the large majority of the modern systems
in the TAF’s inventory have been provided, and still continue to be provided,
by the Undersecretariat.

In light of the projects and activities it has conducted to date, the SSM
dedicatedly continues its efforts in line with our country’s Vision and Goals
for 2023, with the aim of making Turkey one of the 10 countries in the world
with the most advanced defence industries ID

sağlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, SSM, ‘teknoloji kullanan’
anlayışından ‘teknoloji üreten’ anlayışına geçmiş ve hedeflerini sürdü-
rebilir sanayi ve teknolojik yetkinlik üzerine odaklamıştır.

Müsteşarlığın üstlendiği teknoloji yoğun, ulusal, çok uluslu ve müş-
terek Savunma Sanayii projelerinin büyük katkısı ile Savunma Sanayii-
miz; büyük ölçekli ana yüklenicileri, çok sayıda alt sistem üreticileri,
KOBİ’leri, ArGe şirketleri, araştırma enstitüleri ve üniversiteleri kapsayan
yüksek teknoloji ve niş alanlar kullanan çok yetenekli bir sektör haline
gelmiştir. Günümüzde Savunma Sanayiimiz yıllık ABD$5.1 Milyar üretim
kapasitesine ve ABD$1.6 Milyar ihracat kapasitesine ulaşmıştır.

Türkiye’de modern bir Savunma Sanayii alt yapısının oluşturulması
ve sürdürülmesi SSM’nın ana hedeflerinden birisidir. Bu amaca ulaşmak
amacıyla tedarik projelerinin %91’lik kısmına Savunma Sanayiimiz dahil
olmuştur. Bu oranın %49’luk kısmı ortak üretim projelerinden %30’luk
kısmı yurt içi geliştirme projelerinde gerçekleşmiştir. Yurt dışından hazır
alım projeleri %9’luk düşük bir orandadır.

SSM Nisan 2o17 itibarıyla ABD$37.97 Milyar hacminde 5oo’e yakın
projeyi yürütmektedir. SSM’nın kuruluşundan bugüne kadar geçen 32
yılda, Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki modern sistemlerin büyük
çoğunluğu Müsteşarlık projeleri ile sağlanmış ve sağlanmaya devam et-
mektedir.

SSM bugüne kadar gerçekleştirdiği projeler ve yaptığı çalışmalar ışı-
ğında; Türkiye’nin 2023 Vizyonu ve Hedefleri çerçevesinde, dünyada
Savunma Sanayii alanında en gelişmiş ilk 10 ülke arasına girmek için
yoluna artan azmiyle devam etmektedir ID





as the main branch of the Turkish Armed Forces (TAF) responsible for
land-based military operations, the Turkish Land Forces (TLF) is ‘... the pro-
jection of Turkish unity, Turkish strength and ability, Turkish love of country,
inscribed in steel.’ The Turkish Land Forces has the determination and will
to live up to the expectations of Turkish nation, and maintains pride and
honour at being at the service of the nation.

The mission of the Turkish Land Forces is to carry out the tasks stated
in the Constitution, laws and other legal regulations as a part of Turkish
Armed Forces. 

The units in the organisation of Land Forces Command are as follows:
u Combat Units,
u Combat Support Units,
u Combat Service Support Units.
In order to meet the modernisation requirements and to maintain

and improve its combat capabilities well into the future the Turkish Land
Forces Command has launched a
comprehensive modernisation
programme. Major on-going
modernisation projects are as fol-
lows:

Turkish Land Forces
Modernisation Projects

Modern tank (aLtaY) Project
With the project, ‘Modern Tank

(ALTAY)’, it is aimed to develop a
main battle tank comprise with ad-
vanced technology weapon sys-
tems, capable of high mobility, with
long firing and road range, effective
fire/impact capability and reliable
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tÜrK Kara Kuvvetleri, ‘Türk Birliğinin, Türk Kudret ve Kabiliyetinin, Türk
Vatanseverliğinin Çelikleşmiş Bir İfadesi’ olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin
karadaki askeri harekatlardan sorumlu ana branşı olarak her zaman yüce
Türk Milletine layık olma azmi ve kararlılığı içinde ve onun emrinde olmanın
şeref ve gururunu taşımaktadır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının vazifesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir par-
çası olarak Anayasa, yasalar ve diğer yasal mevzuatla verilen görevleri yerine
getirmektir.

Kara Kuvvetleri kuruluşunda bulunan birlikler cins ve özellikleri bakımın-
dan;

u Muharebe Birlikleri,
u Muharebe Destek Birlikleri, ve
u Muharebe Hizmet Destek Birlikleri 
olarak ayrılmaktadırlar.
Modernizasyon ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecekteki savaş yeteneklerini

korumak ve geliştirmek için Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı kapsamlı bir mo-
dernizasyon programı başlatmıştır.
Devam etmekte olan başlıca moder-
nizasyon projeleri şunlardır:

türk Kara Kuvvetleri
Modernİzasyon Projelerİ

Millî İmkânlarla Modern tank
(aLtaY) Üretimi Projesi
Millî İmkânlarla Modern Tank

Üretimi (ALTAY) Projesi; üstün teknoloji
ürünü silah sistemleriyle donatılmış,
yüksek hareket ve beka kabiliyetli,
uzun menzilli ve etkili ateş-darbe gü-
cüne sahip bir tankın millî imkânlarla

Kara KUVVetLerİ
KoMUtanLiĞi

Land Forces
coMMand



protection against up-to-date destruction weapons and ammunitions.
The Project is planned in two phases which are Phase I (Design and

Prototype Production) and Phase II (Serial Production). The main contract of
the Phase I was signed between Under Secretariat of Defense Industry (SSM)
and Otokar on 29 July 2008 and became effective on 15 January 2009.

It is produced totally 5 prototypes in the Phase I. Two prototypes MTR
(Mobility Test Rig) and FTR (Firing Test Rig) have already been produced and
are still being used in the functional tests. There will be another prototype
for the ballistic protection and armour tests which is composed of ballistic
hull and turret. Finally at the last stage there will be two prototype tanks
which will have full configuration in order to be used in qualification and
acceptance tests.

System Qualification and Acceptance Tests have been completed in
February 2017 and after the signing of serial production contract, ALTAY MBTs
are eqpected to enter TLFS’s inventory in 2019. 

Weapon carrier Vehicle (WcV) 
In scope of WCV Project, where FNSS is the Prime Contractor, integration

of Kornet-E and Medium Range Antitank Weapon Systems to armoured
tracked and wheeled vehicles through remote controlled weapon station
will be realized. It will be obtained by antitank units to perform cooperated
operations with manoeuvre units as gaining additional survivability, mobility
and command control systems.

The vehicles can carry 6 antitank missiles and the weapon station can
carry 2 ready to fire missiles. When requested by crew, the antitank weapons
can be dismantled from the vehicle and fired on the ground. 

Currently, the design and development activities are carried out as
planned. 

attack and tactical reconnaissance Helicopter
In order to meet Turkish Armed Forces’ attack helicopter requirements,

T129 ATAK Helicopter is developed with Turkey’s indigenous national equip-
ment and systems by TAI.

“T129 ATAK” Helicopter, with its effective and precise weapon capability,
has been optimized for “high and hot” performance requirements for harsh
geographical and environmental conditions during day and night operations.
It can take off with 2 tandem crew, 8 anti-tank missile, 350 20mm gun
rounds and internal fuel at 5.000 feet, 35°C and can operate within 100km
radius.
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üretilmesi hedeflenmiştir.
Tasarım ve Prototip Üretimi (Dönem-I) ile Seri Üretim (Dönem-II) olmak

üzere iki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projenin Dönem-I faaliyetle-
rine ait sözleşme SSM ile ana yüklenici Otokar AŞ arasında 29 Temmuz 2008
tarihinde imzalanmıştır. 

Proje kapsamında atışlı ve hareket kabiliyeti testlerinde kullanılmak üzere
iki adet ön prototip tank (MTR- Mobility Test Rig ve FTR-Firing Test Rig), balistik
koruma ve zırh testlerinde kullanılmak üzere bir adet balistik gövde ve kule
(BHT-Ballistic Hull&Turret) ile kalifikasyon ve kabul testlerinde kullanılmak
üzere iki adet tam konfigürasyonda prototip tank (PV1 ve PV2- Prototype Ve-
hicle) üretilmiştir. 

Sistem Kalifikasyon ve Kabul Testleri Şubat 2017 ayında tamamlanmış
olup seri üretime yönelik imzalanacak sözleşme kapsamında 2019 yılından
itibaren sistemlerin envantere alınması planlanmıştır.

silah taşıyıcı araçlar (sta) 
FNSS AŞ tarafından geliştirilecek STA Projesi kapsamında, envanterde bu-

lunan Kornet-E ve geliştirilmekte olan Orta Menzilli Modern Tanksavar Silah
Sistemlerinin zırhlı tırtıllı ve tekerlekli araçlara uzaktan komutalı bir silah is-
tasyonu vasıtasıyla entegre edilmesi hedeflenmektedir. STA Projesiyle kazan-
dırılan beka, hareket kabiliyeti ve komuta kontrol sistemleri ile tanksavar
birliklerinin manevra birlikleri ile eşgüdümlü harekât icra etmesi sağlanacak-
tır.

Araçlar 6 adet tanksavar füzesini taşabilmekte ve silah istasyonunda
atışa hazır 2 adet füze taşınabilmektedir. Mürettebat tarafından, istenildiğinde
tanksavar silahları araçtan sökülerek, yerden atış da yapılabilmektedir. 

Halen, tasarım ve geliştirme faaliyetlerine planlandığı gibi devam edil-
mektedir.   

taarruz ve taktik Keşif Helikopteri
Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi ama-

cıyla, TAI tarafından Türkiye’ye özgü milli kabiliyetler ve sistemler ile T129
ATAK Helikopteri geliştirilmiştir.

Ağır silah yükü ile zorlayıcı ‘sıcak hava-yüksek irtifa’ görevleri için optimize
edilmiş olan T129 ATAK Helikopteri, gece ve gündüz koşullarında; 2 pilot, 8
adet tanksavar füzesi, 350 adet 20mm top mermisi ve dâhili yakıt ile 5.000
fit, 35°C’den kalkış ve 100km yarıçapında harekât icra edebilmektedir.

tsK Helikopter tedariki 
(Genel Maksat Helikopteri)
Proje kapsamında, 109 adet T70 Kara Şahin (BlackHawk) Helikopteri,

önümüzdeki 10 yıl süresince, Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle, 6
farklı kullanıcıya (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı,
Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü) teslim edilmesi planlanmaktadır. 

Helikopter 3 mürettebat ve 13 personel taşıma kapasitesinde olup,
22.000lb (9.980kg) azami kalkış ağırlığına sahiptir. 

Hafif Özgün Helikopter
En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta,

gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilen bir heli-
kopterin, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanması ve üretilmesine



turkish Utility Helicopter Programme
Within the scope of the ‘Turkish Utility Helicopter Programme (TUHP)’,

109 units T70 Helicopters will be manufactured and delivered to Turkish
Land Forces, Turkish Air Forces, General Command of Gendarme, Special
Forces, Turkish National Police and Ministry of Forest during next 10 years.

Helicopter has a capacity of 3 Crews and 13 staffs and 22.000lb
(9.980kg) Maximum Take-Off Weight.

indigeneous Light Utility Helicopter Programme
Turkish Indigenous Light Utility Helicopter Programme is going on to de-

sign, develop and produce the platform, which has been optimized to meet
and exceed the multi-mission requirements for harsh geographical environ-
ments in day and night conditions, with domestic technological capabilities
where TAI is the Prime Contractor. Maximum weight of the helicopter is 5
tons, personnel capacity is 3 crew and 9 staffs with a cruise speed of 120
knots (222km/hr).

Helicopter electronic Warfare self Protection system
The aim of the Project is to procure electronic warfare equipment against

infrared, radar and laser guided missile threats, which will protect attack and
utility helicopters in Turkish Land Forces inventory where Aselsan is the Prime
Contractor.

Helicopter simulator training centre (Helsim)
Helicopter Training Centre is being established with an understanding

of a modern aviation school to support training phases of the pilots and
technical flight personnel where Havelsan is the Prime Contractor. HelSim-
Centre consists of S70 Sikorsky, AS-532 Cougar and ATAK Simulators.

Modular security systems
The MGUB Modular Security Systems is a field and combat proven sys-

tem used in many geographically tough locations, which was procured from
the Aselsan. In the project, ballistic protection systems and special design
modular habitation units are built in turnkey military bases. It is a high-tech
system designed to provide surveillance and detection in all weather con-
ditions during day and night and fast reaction capability by remote controlled
weapon station.

air transportable 105mm Light-towed Howitzer (Boran)
BORAN is an air transportable, 105mm, 30 calibre, light-towed modern

howitzer with modern command and fire control units to support operational
needs of Commando units that execute air assault operations, and com-
patible with those units structure, ready to fire in a short time by determining
its own position and direction with the help of Inertial Navigation Systems.

BORAN Howitzer is designed and produced by Turkish Mechanical and
Chemical Industries Corporation (MKE). Qualification phase will be completed
in 2017.

MPt-76 Modern infantry rifle
MPT-76 Infantry Rifle is designed and produced by MKEK. The rifle which

fires 7.62x51 NATO ball munition, works via short stroke, gas operated and
rotating bolt action system.

Delivery of rifles to the Army has been started with the beginning of se-
rial production process.

‘KorKUt’ self-Propelled Low-altitude air defence Weapon system
Developed by Aselsan ‘KORKUT’ System consists of Command and Con-
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yönelik TAI ile Hafif Özgün Helikopter Projesi yürütülmektedir.
Helikopterin azami ağırlığı 5 ton, personel kapasitesi 3 mürettebat ve

ilave 9 kişi olup seyahat hızı 120 knot (222km/s)’tur. 

Helikopter Kendini Koruma sistemleri
Projenin amacı; Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki taarruz ve

genel maksat helikopterlerini ısı, radar ve lazer güdümlü füze tehdidinden
korunmasını sağlamak maksadıyla, gerekli olan elektronik harp teçhizatlarını
tedarik etmektir. Sistemler Aselsan AŞ tarafından geliştirilmektedir.

Helikopter simülatör eğitim Merkezi (Helsim)
Helikopter Simülatör Eğitim Merkezi, pilotların ve teknik uçuş personelinin

eğitim aşamalarına destek verecek şekilde modern havacılık okulu düşüncesi
ile Havelsan AŞ ile geliştirilmiştir.

Merkez bünyesinde S70 Sikorsky Simülatörü, AS-532 Cougar Simülatörü
ve T129 ATAK Simülatörü bulunmaktadır.

Modüler Geçici Üs Bölgesi
Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi zor yerlerdeki muharebe koşullarında

kendini kanıtlamış bir sistemdir ve Aselsan AŞ’nden tedarik edilmiştir. Anılan
proje ile balistik koruma sistemleri ve modüler yaşam alanları anahtar teslimi
yaptırılmaktadır. Söz konusu ileri teknoloji sistem ile gündüz ve gece her türlü
hava koşullarında gözetleme ve tespit yapılabilmekte ve uzaktan kontrollü
silah sistemi ile hızlı reaksiyon verilebilmektedir. 

Havadan taşinabilir 105mm Hafif Çekili obüs (Boran)
Hava hücum harekâtı icra edecek komando birliklerinin harekât ihtiyacını

karşılayacak, bu birliklerin yapıları ile uyumlu, havadan taşınabilir, modern
komuta ve atış kontrol sistemlerine haiz, kendi konum ve istikametini kendisi
belirleyerek kısa sürede atış görevine hazır hale getirilebilen 105mm hafif
çekili modern bir obüs sistemidir. 

BORAN Obüsü Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından
tasarlanarak üretilmiştir. Kalifikasyon süreci 2017 yılında tamamlanacaktır.

MPt-76 Modern Piyade tüfeği
MPT-76 Piyade Tüfeği Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tara-

fından tasarlanarak üretilmiştir. 7.62x51 NATO mühimmatı kullanan tüfek, kısa
çarpmalı, gaz piston hareketli ve döner başlı kilitlemeli olarak çalışmaktadır.

Seri üretim süreci ile birlikte tüfekler envantere alınmaya başlanmıştır.



trol Vehicle (CCV) and Gun System Vehicle (GSV) linked to CCV. CCV and GSV
platforms are track laying and armoured combat vehicles that are highly ca-
pable of operating with armoured units. GSV is capable of firing 35mm ATOM
programmable airburst ammunition thanks to the vehicle-mounted 35mm
gun purposely optimised for this role. System can carry out its air defence
role linked to superior command and control units. Besides, with the help
of its own active and passive sensors; detection, identification, tracking and
destruction functions are made autonomously at platoon level.

PoYraZ ammunition resupply Vehicle
Project started in 2009 to provide T-155 S/P FIRTINA Howitzer the es-

sential ammunition and fuel, thus FIRTINA S/P Howitzer could maintain its
superior firepower continually on any kind of fields.

In the scope of the project, the design, prototype development and
mass production studies was carried out by 1st Main Maintenance Centre
Command. Ammunition Transfer System, which is used in the vehicle, is
being produced by Aselsan. Production of the prototype has been completed
in 2013, and currently the mass production continues.

t-155 s/P Firtina Howitzer
T-155 S/P (Self-propelled) FIRTINA Howitzer; is the first Turkish Self-Pro-
pelled Howitzer (TuSPH) that was designed, prototypical and mass
produced completely in Turkey by Turkish engineers and workers. The
studies about the product had started in 1995 and the prototype
FIRTINA Howitzer was produced in 2001. In the mass production pe-
riod between the years 2003-2014, a number of Howitzers were pro-
duced and delivered to the troops.
FIRTINA Howitzer has exceptional specifications which can be found

only in a few armaments of the other armies in the world at this classifica-
tion. Over 40km shooting range by the 52 calibers barrel with approximately
8 meters length, on-arm fire control unit, GPS, automatic gun pointing system
and automatic ammunition handling system provide Fırtına a high firepower.

Low-altitude air defence system
Through the Project, the aim is to gain air defence capability in order to

eliminate enemy air targets at low altitude where Aselsan is the Prime Con-
tractor.
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‘KorKUt’ Kundağı Motorlu namlulu alçak İrtifa Hava savunma silah
sistemi

Aselsan AŞ tarafından geliştirilen KORKUT, Komuta Kontrol Aracı (KKA) ve
buna bağlı Silah Sistemi Araçlarından (SSA) oluşmaktadır. KKA ve SSA taşıyıcı
platformları zırhlı birlikler ile eşdeğer yüksek manevra kabiliyetine sahip zırhlı
ve paletli muharebe araçlarıdır. SSA’nda parçacıklı mühimmat atma kabiliye-
tine sahip 35mm silah sistemi bulunmaktadır. Sistem, hava savunma görevini
üst komuta kontrol unsurlarına bağlı olarak icra edebilmektedir. Ayrıca sahip
olduğu aktif ve pasif sensörler vasıtasıyla hedef tespit, teşhis, takip ve tahrip
fonksiyonlarını takım halinde otonom bir yapıda da yerine getirebilmektedir. 

PoYraZ Mühimmat İkmal aracı
T-155 K/M FIRTINA Obüsünün sahip olduğu üstün ateş gücünü her türlü

arazide kesintisiz olarak idame ettirmek için gerekli mühimmat ve yakıt ikmal
desteğini sağlamak amacıyla 2009 yılında başlatılmıştır.

Proje kapsamında aracın tasarım, prototip geliştirme ve seri üretim çalış-
maları 1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığınca yapılmış, araç içerisinde kul-
lanılan Mühimmat Transfer Sistemi ise Aselsan tarafından üretilmektedir.
Prototipin imalatı 2013 yılında tamamlanmış olup, seri imalat devam etmek-
tedir.

t-155 K/M Firtina oBÜsÜ
Tasarımı, prototip ve seri imalatı tamamen yurt içinde Türk mühendisleri

ve işçisi tarafından gerçekleştirilen ilk Türk kundağı motorlu (K/M) obüsüdür.
Çalışmalarına 1995 yılında başlanmış ve 2001 yılında Prototip Fırtına Obüs
imalatı gerçekleştirilmiştir. Seri imalat döneminde 2003-2014 yılları arasında
üretilerek birliklerine teslim edilmiştir. 

FIRTINA Obüsü, dünya orduları içerisinde kendi sınıfında çok az silah sis-
teminde bulunan özelliklere sahiptir. Yaklaşık 8 metre uzunluğunda 52 ka-
libre namlusu ile 40km üzeri atış menzili, silah üstü atış idare bilgisayarı,
küresel yer bulma, otomatik namlu yönlendirme sistemi ve otomatik mermi
doldurma sistemi FIRTINA'ya yüksek ateş gücü sağlamaktadır. 47 ton muha-
rebe ağırlığına sahip Obüs, 1.000 beygir gücündeki motoru sayesinde her
türlü arazi şartlarında hareket kabiliyetine sahiptir. FIRTINA, 360km hareket
sığasına sahip olup süratle mevzi değiştirebilmektedir

alçak İrtifa Hava savunma sistemi 
Proje ile birliklere hava savunma kabiliyeti kazandırarak düşman hava

hedeflerini alçak irtifada tesirsiz hale getirmek amaçlanmıştır. IIR arayıcı başlıklı
ve veri linki ile ara safha güdümüne sahip füze atılabilecek sistem geliştiril-
mesi için Aselsan ile 2011 yılında sözleşme imzalanmıştır. 

orta İrtifa Hava savunma sistemi 
Proje ile birliklere hava savunma kabiliyeti kazandırarak düşman hava

tehditlerini orta irtifada tesirsiz hale getirmek amaçlanmıştır. IIR arayıcı başlıklı
ve veri linki ile ara safha güdümüne sahip füze atılabilecek sistem geliştiril-
mesi için Aselsan ile 2011 yılında sözleşme imzalanmıştır. 



Medium-altitude air defence system 
Through the Project, the aim is to gain air defence capability in order to

eliminate enemy air targets at medium altitude where Aselsan is the Prime-
Contractor.  

Portable air defence Missile system
The Project is aimed to develop a new portable air defence missile sys-

tem indigenously, in order to replace legacy Stinger missiles, which are cur-
rently in use. The contract was signed in 2013 with Roketsan.

600mm YiLdiriM (J) Missile system
To cover the Tactical Ballistic Missile (TBM) requirement of Turkish Armed

Forces, 600 mm J Missile System had been produced domestically by ROKET-
SAN AŞ. Project started in 1998 and the last missile batch had been delivered
in 2008. 

302mm Guided, canistered (K+) MlLrs ammunition
Using the know-how and infrastructure which had been gained from

302mm MLRS (KASIRGA) Weapon System, with the guidance system installed
302mm missiles more precise hit performance will be got. the hit probability
will be increased with firing the less ammunition; the logistic support will
be easier with installing the ammunition inside a canister. The ammunition
has developed by Roketsan domestically.

2.75 inches Laser Guided rocket (cİrİt)
The aim of the project is to develop a more reliable laser guided rocket

which will be effective against the armoured/non-armoured targets domes-
tically, in replacement of the unguided 2.75” rockets. CİRİT, 2.75” Laser Guided
Missile, is a highly accurate and cost effective solution for armed helicopters
against light armoured/unarmoured stationary and moving targets. CİRİT is
a Next Generation missile, not a guidance kit, designed to fill the gap be-
tween 2.75” unguided rockets and anti-tank missiles. Although optimized
for helicopter platforms, CİRİT can be easily integrated to land and fixed wing
platforms.

Medium range anti-tank Missile (oMtas)
As OMTaS it was developed for use against armoured targets at a range

of 4km through firing from a tripod in a composite tube that can be carried
by a soldier in line with the requirements of the Land Forces. OMTaS Capa-
bilities: Imaging Infra-Red (IIR) Seeker and Tandem Warhead Effective Against
All Types of Heavy Armoured Vehicles within 4 km Range; Fire Behind Mask,
Fire Against Masked Targets, Target Update, Aim Point Update, Damage As-
sessment Capabilities; Two-Way Communication with RF Data Link; Fired
from the Ground Using a Tripod-Mounted Launch Tube or Installed on a
Land Vehicle. Roketsan is the Prime Contractor.

Long range anti-tank Missile (UMtas)
Long Range Anti-Tank Missile (UMTaS/LRAM) will be procured to be
fired from ATAK Assault Helicopters. The system is developed to stop,
delay and destruct of enemy’s armoured and mechanised troops on
the range between 4.000 and 8.000m. Equipped with Imaging Infra-
Red (IIR) Seeker UMTaS’ range is 8.000m and its firing modes are fire
and forget and fire and observe. Roketsan is the Prime Contractor. 

HF Jammer (MİLKar-4a2)
MİLKAR-4A2 System has been developed for electronic attack operations

against HF frequency band communications systems located on different
platforms in the field. The System’s aim is to reduce or completely block tar-
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Portatif Hava savunma Füze sistemi
Proje ile; envanterdeki Stinger Füzelerinin ömürlerini tamamlayarak en-

vanterden çıkmasını müteakip, yerine kullanılmak üzere IIR arayıcı başlıklı
yeni bir portatif hava savunma füzesinin 2013 yılında Roketsan AŞ ile imza-
lanan sözleşme kapsamında yurt içinde geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

600mm YiLdiriM (J) Füze sistemi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin Taktik Balistik Füze (TBF) ihtiyacını karşıla-

mak amacıyla 1998 yılında başlatılan proje kapsamında 600mm J Füze Sis-
temi üretimi Roketsan tarafından yurtiçinde gerçekleştirilmiştir. Projede 2008
yılında son füze teslimatı yapılmıştır.

302mm Çnra Güdümlü, Podlu (K+) Mühimmatı
302mm Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) (KASIRGA) Silah Sistemi Proje-

sinden kazanılan bilgi birikimi ve alt yapı kullanılarak,  güdüm sistemi ile do-
natılmış 302mm füzelerle daha hassas vuruş etkinliği (dağılım oranının
düşürülmesi) kazanılmıştır. Sistem ile az mühimmat atışı ile hedefte isabetin
artırılması ve sistemin podlu hâle getirilerek lojistik bakım-idame kolaylığı sağ-
lanması amaçlanmıştır. Mühimmat yurtiçinde Roketsan tarafından geliştiril-
miştir.

2,75 İnç Lazer Güdümlü roket (cİrİt)
Projenin hedefi envanterde mevcut güdümsüz 2,75” roketler yerine vuruş

hassasiyeti daha yüksek, hafif zırhlı/zırhsız düşman hedeflerine karşı etkin
bir lazer güdümlü roket mühimmatının yurt içinde geliştirilmesidir. CİRİT 2.75”
Lazer Güdümlü Roket, taarruz helikopterlerinden hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve
hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek hassasiyetli ve maliyet etkin bir
çözümdür. Yeni nesil bir füze olan CİRİT, 2.75” güdümsüz roketler ile güdümlü
anti-tank füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla tasarlan-
mıştır. Roketsan tarafından geliştirilen sistemler 2012-2014 yılları arasında,
envantere alınmıştır.

orta Menzilli tanksavar silah sistemi (oMtas)
OMTaS temel olarak Kara Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik olarak piyade

tarafından taşınabilen kompozit tüp içerisinde tripod üzerinden ateşlenerek
4km menzildeki zırhlı hedeflere karşı kullanım için geliştirilmiş olup, bunun
yanı sıra çeşitli kara platformlarından da kullanıma uygun özelliklere sahiptir.
Temel özellikleri: Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlığı ve Tandem Harp
Başlığı ile 4km İçerisindeki Reaktif Korumalı Hedeflere Karşı Etkin; Sütre Geri-
sinden Atış, Sütre Gerisinde Gizlenmiş Hedeflere Yönelik Atış, Hedef Güncel-
lemesi ve Etkinlik Değerlendirme İmkânı; RF Veri Bağı ile Çift Yönlü Bağlantı;
Tripod ile Yerden ve Kara Araçlarından Atış Özelliği. Roketsan tarafından ge-
liştirilmektedir.

Uzun Menzilli tanksavar Füzesi (UMtas)
ATAK Projesi kapsamında envantere girecek taarruz helikopterlerinden

kullanılmak üzere, düşman zırhlı ve mekanize birliklerini 4.000-8.000m arası
mesafeden durdurmak, geciktirmek ve imha etmek maksadıyla; 8.000m
azami menzile sahip at-unut ve at-güncelle modlarında çalışacak kızılötesi
görüntüleyicili arayıcı başlığa sahip Uzun Menzilli Tanksavar Füzesine sahip
olunacaktır. Roketsan tarafından geliştirilmektedir



get HF communication and/or cause incorrect data transmission ensuring
advantages to friendly troops in the battlefield. The system also has limited
electronic support capability to monitor and detect basic parameters of target
communication on the HF band. Reactive jamming capability against fre-
quency hopping signals is the most critical technology of the system. Aselsan
is the Prime Contractor.

HF Jammer (MİLKed-4a2)
MİLKED-4A2 System is used to find direction and location of target HF

communication systems as well as analyzing the context of communication.
System scans HF frequency spectrum, detects the direction and location of
target transmission. System consists of two 5-tones class tactical vehicles
one of which is system platform and the other one is support vehicle used
to pick support equipment. System has the capability to detect frequency
hopping signals. Aselsan is the Prime Contractor.

Mobile V/UHF ea Jammer (MiİKar-3a2)
MİLKAR-3A2 System has been developed for electronic attack operations

against HF frequency band communications systems located on different
platforms in the field. The System’s aim is to reduce or completely block tar-
get HF communication and/or cause incorrect data transmission ensuring
advantages to friendly troops in the battlefield. The system also has limited
electronic support capability to monitor and detect basic parameters of target
communication on HF band. Reactive jamming capability against frequency
hopping signals is the most critical technology of the system. Systems is
composed of two vehicles for ensuring effective jamming on upper and
lower bands. Aselsan is the Prime Contractor.

radar electronic support (es) system (MİLKed-2a2)
MİLKED-2A2 System is used to track, obtain required basic parameters

and find the location of targeted radar systems on various platforms. The
system has wide frequency and spatial coverage and has automatic iden-
tification of threat’s capability. The system is composed of one 8x8 tactical
vehicle. Aselsan is the Prime Contractor.

radar electronic attack (ea) system (MİLKar-2a2)
MİLKAR-2A2 System is used jam targeted radar systems on various plat-

forms in order to weaken enemy radar capability. The system can attack va-
rious radars at the same time. The system is composed of one 8x8 tactical
vehicle. The system has phased array antenna structure. Aselsan is the Prime
Contractor.

MİLKar-5a5 active/reactive Jammer system
MILKAR-5A5 is a programmable active/reactive jammer system. The sys-

tem protects convoys and solitary vehicles in motion against Radio Fre-
quency Controlled Improvised Explosive Devices (RCIEDs) by surveying the
frequency spectrum and jamming the communication between these de-
vices and threats. In comparison to active jammers, reactive jammers have
greater range of effectiveness with the same output power. Aselsan is the
Prime Contractor.

Multi Band, Multi Mode Joint radio (MBMMJr) 
HF (2-30MHz) and V/UHF (30-512MHz) Radios developed in Multi-Band,

Multi-Mode Joint Radio (MBMMJR) Project have software defined architecture,
national crypto, electronic counter measures and are used by both army,
navy and the air force. These radios have smart waveforms which can form
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Yüksek Frekans (HF) Karıştırma sistemi (MİLKar-4a2)
MİLKAR-4A2 Sistemi farklı platformlarda HF Bandında haberleşme yapan

hedef muhabere sistemlerine Elektronik Taarruz (ET) uygulanması amacıyla
geliştirilmektedir. Hedef sistemlerin haberleşmesi engellenmekte, geciktiril-
mekte veya yanlış bilgi iletilerek etkilenmektedir. Hedef yayınları aramak, ya-
kalamak ve temel parametrelerini çıkarmak maksadıyla sistem bünyesinde
sınırlı Elektronik Destek (ED) yeteneği de bulunmaktadır. Sistemin frekans at-
lamalı yayınlara karşı reaktif karıştırma yeteneği kritik bir teknolojidir. Sistem
Aselsan tarafından geliştirilmektedir.

Yüksek Frekans (HF) Karıştırma sistemi (MİLKed-4a2)
MİLKED-4A2 Sistemi farklı platformlarda HF Bandında haberleşme

yapan hedef muhabere sistemlerine yönelik kestirme ve dinleme yapıl-
ması maksadıyla kullanılmaktadır. Sistem HF Bandında tarama yapmakta,
hedef yayınların yönlerini kestirmekte ve konumlarını belirmektedir. Sis-
tem, bir adet sistem aracı ve bir adet destek aracı olmak üzere 5 ton sı-
nıfı taktik tekerlekli 2 araçtan oluşmaktadır. Fekans atlamalı yayınları
tespit yeteneğine sahip olan Sistem, Aselsan tarafından geliştirilmekte-
dir.

Mobil V/UHF et Karıştırma sistemi (MİLKar-3a2)
MİLKAR-3A2 Sistemi farklı platformlarda V/UHF bandında haberleşme

yapan hedef muhabere sistemlerine Elektronik Taarruz (ET) uygulanması
amacıyla geliştirilmektedir. Hedef sistemlerin haberleşmesi engellenmekte,
geciktirilmekte veya yanlış bilgi iletilerek etkilenmektedir. Hedef yayınları ara-
mak, yakalamak ve temel parametrelerini çıkarmak maksadıyla Sistem bün-
yesinde sınırlı Elektronik Destek (ED) yeteneği de bulunmaktadır. Sistemin
frekans atlamalı yayınlara karşı reaktif karıştırma yeteneği kritik bir teknolojidir.
Değişik frekansları hedefleyen iki adet 5 ton sınıfı taktik tekerlekli sistem ara-
cından oluşan MİLKAR-3A2 Aselsan tarafından geliştirilmektedir.

radar elektronik destek (ed) sistemi (MİLKed-2a2)
MİLKED-2A2 Sistemi farklı platformlarda kullanılan hedef radar sistemle-

rine yönelik elektronik taarruz yapmak üzere ihtiyaç duyulan temel paramet-
relerin elde edilmesi maksadıyla kullanılmaktadır. Radar ED Sistemi geniş
frekans ve yön kapsamasına sahiptir. Otomatik tehdit kimliklendirme yapıla-
bilmektedir. 8x8 sınıfı taktik tekerlekli araç üzerine şekillendirilen Sistem, Asel-
san tarafından geliştirilmektedir.

radar elektronik taarruz (et) sistemi (MİLKar-2a2)
MİLKED-2A2 Sistemi farklı platformlarda kullanılan hedef radar sistemle-

rine yönelik elektronik taarruz yapmak üzere kullanılmaktadır. Radar ET Sis-
temi aynı anda çoklu hedefe elektronik taarruz uygulayabilir. Sistem 8x8 sınıfı
taktik tekerlekli araçtan oluşmaktadır. Faz dizili anten yapısına sahip olan Sis-
tem, Aselsan tarafından geliştirilmektedir.

MİLKar-5a5, aktif/reaktif Karıştırma sistemi
MİLKAR-5A5, programlanabilen aktif/reaktif karıştırma sistemidir. Sistem,

hareket halindeki konvoy ve münferit araçları, radyo frekans kontrollü El Ya-
pımı Patlayıcılara (EYP) karşı, frekans spektrumunu tarayarak ve bu cihazlarla
tehdidin arasındaki haberleşmeyi karıştırarak korur. Aktif karıştırıcı sistemlere
kıyasla reaktif karıştırma sistemleri aynı çıkış gücü için daha büyük etkili ka-
rıştırma mesafesi sağlar. Aselsan tarafından geliştirilmektedir.

Çok Bantli sayısal Müşterek telsiz (ÇBsMt) 
Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi kapsamında geliştirilen kara,

deniz ve hava telsizleriyle millî kriptolu, elektronik karşı tedbirlerine sahip, ya-
zılım tabanlı mimariye sahip HF (2-30Mhz) ve V/UHF (30-512MHz) frekans
bandında çalışabilen, akıllı dalga şekilleriyle ağ kurma yeteneğine ve yüksek
veri aktarım hızlarına sahip telsizler geliştirilmektedir. Bu telsizler, Kara Kuv-
vetleri Komutanlığının taktik saha ve stratejik seviyedeki tek kanal telsiz ihti-
yacını karşılamaktadır. Aselsan tarafından geliştirilmektedir.

35mm oerlikon ateş İdare cihazı
Ateş İdare Cihazı (AİC), modernize 35mm Çekili Topların ve çekili Alçak

İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi’nin ateş idaresini yapmaktadır. Hedef tespit,
teşhis, takip ve atış fonksiyonlarını sahip olduğu arama radarını ve entegre



networks and have high data rate capabilities. MMMHR’s are used in every
echelon in Turkish Land Forces from tactical to strategic levels. Aselsan is
the Prime Contractor.

35mm oerlikon Fire control computer (Fcc)
FCC does fire control of 35mm Howitzers and Low Altitude Air Defence

Missile System. It carries out target detection, identification and engagement
along with integrated search radar and tracking platform autonomously. Asel-
san is the Prime Contractor.

Mobile Mortar detection radar 
Mobile Mortar Detection Radar is a mobile radar system, which is used

to detect mortar munitions in flight and communicates the estimated loca-
tion of adversary point of fire to fire support teams using wired and wireless
mediums. It has 360 azimuth scan capability. Mobile Mortar Detection Radars
are used effectively by Turkish Land Forces. Systems are procured from Asel-
san during 2014-2016 

Weapon Location radar
Weapon Location Radar will be able to detect long range munitions like

rocket, artillery and mortars. It is developed under a new project which will
be delivered in 2020. Aselsan is the Prime Contractor.

air defence early Warning radar (KaLKan)
Being integrated to Air Defence Early Warning Command and Control Sys-

tem, KALKAN radar is used to create precision target location information in
order to create tactical air picture in real time and aid in the engagement of
the target with the most appropriate air defence gun. KALKAN Radar is pro-
cured from Aselsan and used effectively by Turkish Land Forces Command.

Headset and earphone-Microphone set
The Headset and Earphone-Microphone Set was procured from the Aselsan
to protect the head of armour vehicle personnel in every tactical situation
and provide communication outside/inside of the armoured vehicle. The
headset can communicate via Aselsan IC-4620 and Aselsan 6680 Internal
Communication Systems in an armoured vehicle and communicate via Asel-
san 4600, 9600, 9651, 9661, 5712, 4014, 4411 and 4711 Wireless Series
outside of an armoured vehicle. The helmet of set has NIJ STD 0101.04 Level
III-A ballistic protection (9mm parabellum FMJ minimum 436m/sec), and the
set weighs 1.000 grams ID
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takip platformunu kullanarak takım halinde otonom bir yapıda yerine getire-
bilmektedir. Aselsan tarafından geliştirilmektedir.

seyyar Havan tespit radarı
Dost birliklerin maruz kaldığı düşman görmeyerek ateş mevzilerinin sü-

ratle tespit edilerek karşılık verilebilmesi maksadıyla havan mermilerini tespit
eden, kolay taşınabilir (seyyar), yanca 360º arama yapan, tespit ettiği hedef-
leri telli/telsiz muhabere sistemleri ile en uygun ateş destek vasıtasına bildiren
sistemdir. Envanterimizde bulunan Seyyar Havan Tespit Radarı birliklerimiz
tarafından etkin olarak kullanılmaktadır. 2014-2016 yılları arasında envantere
alınan sistem Aselsan tarafından geliştirilmiştir.

silah tespit radarı 
Uzun mesafeden atılan roket, top, obüs ve havan mühimmatını tespit

edilebilmesi maksadıyla başlatılan projenin kapsamında geliştirme safhasının
2020 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. İmzalanan sözleşme al-
tında Aselsan tarafından geliştirilimektedir.

Hava savunma erken İkaz radarı (KaLKan)
Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) vasıta-

sıyla; hava resminin hassas olarak gerçek zamanlı izlenebilmesi, hava sa-
vunma silahlarının hedefe doğru bir şekilde yönlenmesi için ihtiyaç duyulan
hassas hedef konum bilgilerinin sağlanması maksadıyla kullanılmaktadır.
Aselsan’dan tedarik edilen ve envanterimizde bulunan KALKAN Hava Sa-
vunma Erken İkaz Radarı (HSEİR) birliklerimiz tarafından etkin olarak kullanıl-
maktadır. 

Zırhlı araç Mürettebatı Kompozit Başlığı
Zırhlı araç mürettebatının her türlü taktik durumda başını korumak (ba-

listik dış kabuk ve gözlük) ve aynı anda araç içi/dışı haberleşmesini sağ-
lamak (konuşma teçhizatı) maksadıyla Aselsan’dan tedarik edilmiştir. Anılan
başlık zırhlı araç içinde Aselsan IC-4620 ve Aselsan 6680 İç Konuşma Sis-
temleri üzerinden haberleşebilme, zırhlı araç dışında Aselsan 4600, 9600,
9651, 9661, 5712, 4014, 4411 ve 4711 serisi telsizleri üzerinden haber-
leşebilme yapabilmektedir. Başlık NIJ STD 0101.04 III-A seviyesinde balistik
korumalıdır (9mm parabellum FMJ min 436m/sn) başlık ve set 1.000gr
ağırlığa sahiptir ID
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JandarMa 
GeneL 

KoMUtanLiĞi

GendarMerie
GeneraL
coMMand

tÜrKİYe Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin
korunmasını sağlayan, diğer kanunların verdiği görevleri yerine getiren silahlı
genel kolluk kuvvetidir. Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağ-
lıdır.

1839 yılında kurulan Jandarma teşkilatı birçok evrelerden geçerek günü-
müze kadar varlığını sürdürmüştür. Yeniçeriliğin kaldırılmasının ardından yeni
ve kalıcı bir kolluk kuvveti arayışlarının sonunda şekillenen Jandarma teşkilatı,
Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde, bir yandan emniyet ve
asayiş hizmetlerini yerine getirirken, diğer yandan birçok cephede vatan mü-
dafaasında gösterdiği üstün başarılarıyla tarihteki şanlı yerini almıştır. 

Cumhuriyetin ilan edilmesiyle, ülkenin dört bir yanında görev yapan Jan-
darma karakolları sadece emniyet ve asayiş görevlerini yerine getirmekle kal-
mamış, ülkenin en ücra köşelerinde devletin vatandaşa açılan kapısı olmuş,
halk nezdinde Jandarma ile Devlet kavramları özdeş hâle gelmiştir. 

Seçkin komando unsurları ile üstün başarılar elde eden Jandarma birlik-
leri, Kıbrıs Barış Harekatında, adaya barış ve huzurun getirilmesine büyük kat-
kılar sağlamıştır. 

Terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi için yürütülen mücadelede, hal-
kın can ve mal güvenliğini büyük bir özveriyle koruyan Jandarma teşkilatı,
bundan sonra da mücadelesine aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Teröristle mücadelede, Türk Jandarmasının gösterdiği fedakarlıklar ve bu
uğurda ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin ruhları, ülkeyi bölmek iste-
yen şer odaklarının önünde adeta bir abide gibi dikilecektir. 

Jandarmanın, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak
ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek
için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukev-
lerinin dış korumalarını yapmak, adli ve askeri görevler dışında kalan diğer
kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlar mülki
görevlerini; işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak
ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek adli görevlerini; kanunlarla
verilen askeri hizmetleri yerine  getirmek askeri görevlerini oluşturmaktadır.

Görev alanının genişliğine paralel olarak teşkilatlanan Jandarma Genel

THE Gendarmerie of the Turkish Republic is a general armed, law en-
forcement organization, which maintains security, safety and public order
and executes the duties ascribed to it by other laws.  The Gendarmerie Gen-
eral Command is subordinated to the Ministry of Interior.

The Gendarmerie Organization, which was established in 1839, has sur-
vived until today after passing through a number of phases. Having been
reformed as a result of the search for a new and permanent law enforce-
ment organization following the abolishment of janissary system, the Gen-
darmerie Organization has become renowned in the history thanks to the
excellent achievements they got in the defence of the homeland in a num-
ber of fronts while performing security and public order duties during the
First World War and the Turkish War of Independence.

After the Republic was proclaimed, the gendarmerie stations, which were
on duty throughout the country, began to serve people as the gates of the
state opened to citizens in the most remote parts of the country in addition
to carrying out security and public order duties. People began to identify
Gendarmerie with the state itself. 

Having made great achievements thanks to its distinguished commando
components, the Gendarmerie units made significant contributions to bring
peace and harmony in the island during Cyprus Peace Operation.

The Gendarmerie Organization, ensuring the security of lives and prop-
erties of people with a great devotion in the struggle to render ineffective
the terrorist organizations, will continue its efforts with the same resolution
and determination as well. In the fight against the terrorists, the self-sacrifice
of the Turkish Gendarmerie and the angelic souls of our martyrs who passed
away for the sake of their homeland will stand almost as a monument
against the evil forces harboring evil intentions towards the indivisible in-
tegrity of our country.

Among the duties of the Gendarmerie; maintaining safety, public security
and order, forbidding, pursuing and investigating smuggling; taking and ap-
plying necessary measures to prevent crimes; ensuring the external protec-
tion of the state penitentiaries; the duties apart from the judicial and military
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Komutanlığı, merkez ve taşra teşki-
latları, iç güvenlik birlikleri, Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi ve eği-
tim birlikleri, lojistik destek birlikleri,
havacılık birlikleri ve görevin özelli-
ğine göre kurulan diğer birimlerden
oluşmaktadır. 

Jandarma İç güvenlik birlikleri,
emniyet ve asayiş görevlerini icra
etmek maksadıyla kurulan birliklerdir.
Bunlar, Jandarma Bölge Komutanlık-
ları, İl Jandarma Komutanlıkları, İlçe
Jandarma Komutanlıkları ve Jan-
darma Karakol Komutanlıklarıdır.

Ülkemizde, bütün illerde bulun-
duğu ilin adıyla anılan İl Jandarma
Komutanlığı, ilçelerde ise o ilçenin
adıyla anılan İlçe Jandarma Komu-
tanlığı mevcuttur.

İlçe Jandarma Komutanlıkları,
emniyet ve asayiş hizmetlerini 24 saat esasına göre görev yapan Jandarma
karakolları vasıtasıyla yürütmektedir. Jandarma teşkilatının sembolü konu-
mundaki Jandarma karakollarında görev yapan personel, üstün görev anlayışı,
fedakarlığı ve cesareti ile her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen şevk ve
heyecanla görev yapmakta ve ülkemizde huzur ve güvenliğin teminatını
oluşturmaktadır. 

Ayrıca, hizmette vatandaşa daha yakın olmak maksadıyla, özellikle tu-
rizmin yoğun olduğu bölgelerde, kritik yol kavşaklarında, otoyol giriş ve çıkış-
larında görev yapacak şekilde Jandarma Asayiş Noktaları tesis edilmiştir.

Bunların dışında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, ihtiyaç duyu-
lan ihtisas konularına göre özel birlikler de teşkil edilmiştir. Bu birlikler özel
silah, araç, gereç ve malzeme ile teçhiz edilmektedir. 

İç sulardaki emniyet ve asayiş hizmetleri Jandarma Asayiş Bot Komutan-
lıkları tarafından sağlanmaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk alanında, protokollerle be-
lirlenmiş karayollarında trafiğin denetlenmesi, düzenlenmesi ve trafik suçlarına
el konulması görevleri Jandarma Trafik Timleri tarafından 24 saat esasına
göre yerine getirilmektedir. 

Önleyici kolluk hizmetlerini yerine getirmek, meydana gelen olaylara
daha kısa sürede müdahale etmek, koruma, yol emniyet ve kontrol devriye-
leri icra etmek maksadıyla nüfus yoğunluğu, turizm bölgeleri ve görev ihti-
yaçları göz önünde bulundurularak tespit edilen İlçe Jandarma Komutanlıkları
bünyesinde Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri görev yapmaktadır.

Atlı Jandarma Birlikleri, turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde, or-
manlık alanlar, mesire yerleri ve müzelerde (Topkapı Sarayı) devriye hizmet-
lerinde, önleyici kolluk hizmetlerinin yerine getirilmesinde etkin olarak

duties that are assigned by the or-
ders and decisions regarding the ful-
filment of other legislation provisions
constitute its administrative duties;
with regard to any crime, imple-
menting the procedures specified
under relevant laws and executing
judicial services related to these pro-
cedures form its judicial duties and
the duties which are carried out for
fulfilment of military services as-
signed by legislation compose its
military duties. 

The Gendarmerie General Com-
mand, organized in parallel with the
size of its responsibility area, is com-
prised of central and provincial or-
ganizations, internal security units,
Gendarmerie and Coast Guard Acad-
emy and training units, logistic sup-

port units, aviation units and other units established according to the
characteristics of the duties. 

The Gendarmerie Internal Security Units are established in order to carry
out the security and public order duties. These units include Gendarmerie
Regional Commands, Provincial Gendarmerie Commands, District Gen-
darmerie Commands and Gendarmerie Station Commands.

In Turkey, there are Provincial Gendarmerie Commands in each city
named after the city and District Gendarmerie Commands in the districts
named after the district.

The District Gendarmerie Commands perform their security and public
order duties through the Gendarmerie stations for 24 hours a day. The per-
sonnel at the Gendarmerie stations which are the symbols of the Gen-
darmerie Organization serve in a spirit of enthusiasm and excitement
regardless of any deprivation, challenge and impossibility with a high sense
of duty, self-sacrifice and courage and constitute the guarantee of peace
and security in our country. 

Furthermore, in order to become closer to the citizens during the exe-
cution of duties, the Gendarmerie Public Order Check Points are established
at resort areas, critical crossroads and highway entries and exits.

In addition to these units, there are also special units organized accord-
ing to the expertise area required under the Gendarmerie General Command.
These units are equipped with special weapons, vehicles, instruments and
equipment.

Security and public order services at inland waters are carried out by
the Gendarmerie Public Order Boat Commands.

The duties of controlling and organizing traffic and intervening in traffic
crimes are performed by the Gendarmerie Traffic
Teams round-the-clock at the highways estab-
lished by the protocols in the responsibility areas
of the Gendarmerie General Command.

The Gendarmerie Motorcycled Public Order
Teams are established at the District Gendarmerie
Commands that are determined by taking into ac-
count the population density, resort areas and re-
quirements of the duty in order to carry out
preventive law enforcement services, respond to
the incidents in a shorter time and execute pro-
tection, road security and control patrols. 

The Gendarmerie Mounted Units are effec-
tively used in performing patrolling services at re-
sort areas, forestlands, recreation spots and
museums (Topkapı Palace), and in performing pre-
ventive law enforcement services.

The Gendarmerie Dog Components are effec-
tively utilized in rendering early warning for public
order and security duties and patrolling services,
ensuring security in response to sabotages, sus-
picious and risky conditions, searching for narcotic,
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kullanılmaktadır.
Jandarma Köpek Unsurları, emniyet ve asayiş görevleri ile devriye hiz-

metlerinde erken ikaz sağlamada, sabotajlar ile şüpheli ve tehlikeli durumlara
karşı güvenliğin sağlanmasında, narkotik ve psikotrop madde ile mayın ve
patlayıcı maddelerin aranmasında, doğal afetlerde kazazedelerin yerlerinin
tespit edilmesinde, kayıp şahısların bulunmasında, kundaklama olaylarının
aydınlatılmasında etkin olarak kullanılmaktadır.

Görevin gerektirdiği her türlü donanıma sahip olan Su Altı Arama ve Kur-
tarma Timleri, İç sularda; sualtı ve su üstü suç delillerini aramak ve bulmak,
doğal afetler ile suda boğulma olaylarına müdahale etmek görevlerini yerine
getirmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı çevre kirliliğinin önlenmesine de büyük
önem vermektedir. Bu doğrultuda, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilin-
cinin geliştirilmesi maksadıyla, ihtiyaç duyulan İl Jandarma Komutanlıkları
bünyesinde, Çevre Koruma Timleri faaliyet göstermektedirler.

Jandarmanın cezaevleri ile ilgili görevleri, ceza infaz kurumu ve tutukev-
lerinin dış emniyet ve koruma tedbirlerini almak, tutuklu ve hükümlülerin ad-
liyelere, sağlık kuruluşlarına ya da bir başka cezaevine sevk veya naklini
yapmak, muhafazasından sorumlu olduğu tutuklu ve hükümlülerin kaçma-
larını önlemek, ceza infaz kurumlarına girmesi yasak olan silah, alet ve eş-
yanın sokulmasına engel olmaktır. 

Ulusal ekonomiye önemli ölçüde katkısı bulunan bazı hava meydanları,
TRT verici istasyonları, barajlar, petrol üretim ve dolum tesisleri ile petrol ve
doğal gaz boru hatları gibi bazı kritik tesislerin güvenliği, özel koruma tedbir-
leri alınarak, bu maksatla teşkil edilmiş Jandarma birlikleri tarafından sağlan-
maktadır. 

Kış turizminin yoğun olduğu yerlerde görev yapan Jandarma Arama Kur-
tarma Timleri, şiddetli soğuklarla mücadele ve kayak eğitiminin yanı sıra kar
üstü aracı kullanma ile ilk yardım ve dağcılık konularında üstün bir eğitime
sahiptirler. 

Bu timler, kaybolan şahısların bulunması, çığ altında kalanların kurtarıl-
ması, hasta ve yaralıların tahliyesi görevlerini, özel eğitime tabi tutulmuş
arama kurtarma köpeklerinden yararlanarak yerine getirmekte ve en zor an-
larında vatandaşlarımıza yardım elini uzatmaktadırlar. 

Özellikle turizm hareketlerinin yoğun olduğu bölgelerde görev yapan
Jandarma personelinin, iyi derecede yabancı dil biliyor olması, yabancı tu-
ristlerle iletişimi kolaylaştırmakta ve Jandarma personelinin sağladığı güvenli
ortam sayesinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan turizmin gelişmesine
önemli destek vermektedir.

Turizm bölgelerinde bulunan Jandarma karakol binalarının çevre mima-
risine uygun şekilde özel olarak projelendirilmesi hedeflenmektedir.

psychotropic substances and explosives together
with land mines, finding the location of survivors
in case of natural disasters, finding missing per-
sons and clarifying the incidents of arson. 

The Underwater Search and Rescue Teams
which are completely equipped according to the
requirements of the work carry out duties of
searching and finding underwater and afloat
forensic evidences at inland waters and interven-
ing in natural disasters and inundation. 

The Gendarmerie General Command attaches
great importance to the prevention of environ-
mental pollution. In that sense, the Environmental
Protection Teams under necessary Provincial Gen-
darmerie Commands serve in order to prevent en-
vironmental pollution and promote environmental
awareness. 

Among the duties of the Gendarmerie regard-
ing the state penitentiaries are taking measures
for the external security and protection of the state
penitentiaries, dispatching and transferring the
prisoners and convicts to the courthouses, health
institutions and another penitentiary, preventing
the prisoners and convicts’ prison-breaking who
are under their responsibility and preventing the
entry of weapons, equipment and goods which
are prohibited in the penitentiaries.

The security of the facilities contributing greatly to the national economy
such as certain airports, transmitter stations of Turkish Radio and Television
Company, dams, some critical facilities like petroleum production and filling
centers and petroleum and natural gas pipelines is ensured by taking special
protection measures by the Gendarmerie units established for this purpose.

The Gendarmerie Search and Rescue Teams employed in the places
where skiing tourism is widely popular have necessary training on struggling
with heavy winter conditions and skiing as well as driving oversnow vehicles,
first aid and mountaineering. 

These teams carry out their duties of locating missing persons, rescuing
people who are stuck under avalanche and transferring the sick and injured
with the help of specially-trained search and rescue dogs and come to help
citizens in their most troublesome times.

The fact that the Gendarmerie personnel employed especially in the re-
sort areas know foreign languages well, facilitates the communication with
the tourists and thanks to the secure environment maintained by the Gen-
darmerie personnel, the development of tourism which is contributing to
the national economy is greatly supported. 

It is aimed to project the Gendarmerie Station buildings in the resort
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Vatandaşlarımızın emniyet ve asayişi ilgilendiren olayları Jandarmaya bil-
dirilmesinde en önemli unsur, 156 Jandarma İhbar/İmdat Hattıdır. Halen
bütün İl Jandarma Komutanlıkları ile emniyet ve asayiş olaylarının yoğun ol-
duğu İlçe Jandarma Komutanlıklarında Kurulu olan 156 Jandarma İhbar/İmdat
Hattına 24 saat kesintisiz ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, 156 Jandarma İhbar/İmdat Hattını arayarak, Jandarma birimlerin-
den yardım isteyen kazazede/afetzedelere en kısa sürede ulaşılabilmesi için,
yardım talep eden şahıslara ait mobil GSM ve sabit hattan telefonlarının
konum bilgilerinin elde edilerek, bu bilgilerin harita üzerinde gösterilmesi
maksadıyla geliştirilen ve tüm İl Jandarma Komutanlıkları Harekat Merkezleri
bünyesinde tesis edilen ‘Acil Çağrı Konum Belirleme Sistemi’, www.jan-
darma.gov.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adreslerinde, ‘156 Jandarma
İhbar\İmdat’ bağlantısı üzerinden hizmet vermektedir.

Jandarma Genel Komutanlığına, en son haberleşme ve bilgi sistem tek-
nolojilerinin sunduğu imkan ve kabiliyetleri kazandırmak, her türlü şart altında
bilginin en küçük Jandarma birimine kadar kesintisiz, eş zamanlı, doğru ve
emniyetli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak maksadıyla, Türkiye’nin ilk ve
en büyük kamu güvenliği haberleşme projesi olan Jandarma Entegre Mu-
habere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) projesi geliştirilmiştir.

JEMUS projesi ile, Yaya ve Motorlu Devriyeler tarafından, el ve araç tel-
sizleri üzerinden şahıs ve plaka sorgulaması yapılabilmekte, Harekat Mer-
kezlerince 156 Jandarma İhbar/İmdat hatlarına gelen ihbarlara, olay yerine
en yakın yaya veya motorlu devriye, Araç Takip Sistemi üzerinden görevlen-
dirilerek müdahale edilebilmektedir. Ayrıca, çalıntı-kayıp araçların bulunması
ile terör ve organize suçlarla mücadelede etkinliğin artırılması maksadıyla,
araç plakalarının otomatik tanındığı, plakaların araç veri tabanından anlık sor-
gulandığı ve aranan araçlar için birliklerin sesli ve görsel alarm ile uyarıldığı

areas in compliance with the surrounding architecture. 
The most significant element in the notification of the Gendarmerie by

the citizens about the incidents of security and public order is ‘156 Gen-
darmerie Hotline’. The hotline, established at all Provincial Gendarmerie Com-
mands as well as at some District Gendarmerie Commands where the
incidents of security and public order intensively occur, can be reached round
the clock.

Moreover, ‘The System for Positioning of Urgent Calls’, established under
the Operations Centres of all Provincial Gendarmerie Commands has been
developed and utilized at ‘www.jandarma.gov.tr’ and ‘www.jandarma.tsk.tr’
through the link of ‘156 Gendarmerie Hotline’ in order to reach the
survivors/victims of a disaster, who call the ‘156 Gendarmerie Hotline’ and
ask for help from the Gendarmerie units, within the shortest time possible
and to view the information on the map by ascertaining the location of the
fixed lines and the mobile phones of these people.

The Gendarmerie Integrated Communications and Information System
(JEMUS) project, which is the first and greatest public security communica-
tions project, has been developed in order to have the capabilities provided
by the latest communication and information system technologies at the
Gendarmerie General Command and to convey information in an uninter-
rupted, simultaneous, proper and secure way to the smallest Gendarmerie
unit under any condition. 

With the JEMUS project, it is possible for the pedestrian and motorcycled
patrols to make inquiries about people and license plates by the vehicle
and mobile radios and for the Operations Centres to respond to the notices
on the ‘56 Gendarmerie Hotline’ by employing pedestrian and motorcycled
patrols closest to the scene through the Vehicle Tracking System. Moreover,

the License Plate Recognition System is used in
order to find stolen – missing vehicles and to im-
prove the efficiency in the combat against terror-
ism and organized crimes. In this system, the
license plates of the vehicles are automatically
recognized, the license plates are instantly ques-
tioned in the vehicle databases and the units are
cautioned on the wanted vehicles with audio –
visual alarms.

Besides its security and public order services,
the Gendarmerie Organization also fights against
separatist and subversive terrorism activities with
a great sense of self-sacrifice.

In the anti-terrorist operations, specially
trained commando units are primarily assigned.
In that sense, Gendarmerie Commando and Gen-
darmerie Commando Special Operations Units
have been established at the Gendarmerie Gen-
eral Command within the structure of necessary
Regional, Provincial and District Gendarmerie Com-
mands in order to utilize them in the anti-terrorist
operations and significant public order distur-
bances that exceed the capabilities of internal se-
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Plaka Tanıma Sistemi kullanılmaktadır.
Jandarma Teşkilâtı, emniyet ve asayiş hizmetinin yanı sıra bölücü ve yıkıcı

terör faaliyetlerine karşı da büyük bir özveriyle mücadele etmektedir.
Teröristle mücadele harekatında, öncelikle özel eğitimli komando birlikleri

görev yapmaktadır. J.Gn.K.lığı bünyesinde iç güvenlik birliklerinin imkan ve ka-
biliyetini aşan önemli asayiş olayları ile teröristle mücadele harekatında kul-
lanılmak maksadıyla, ihtiyaç duyulan Jandarma Bölge, İl ve İlçe Jandarma
Komutanlıkları kuruluşlarında, Jandarma Komando ve Jandarma Komando
Özel Harekat Birlikleri teşkil edilmiştir.

Jandarma Komando Özel Harekat Birlikleri, J.Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığında
icra edilen komando kursu ile teröristle mücadele harekatı kursunu başarı
ile bitirmiş, gönüllü, cesur, tecrübeli, fiziksel açıdan güçlü ve yetenekli pro-
fesyonel personelden teşkil edilmiştir. Jandarma Komando Özel Harekat Bir-
likleri her türlü arazi ve hava şartları altında, gece ve gündüz hareket edebilen,
hafif teçhizatı ve direnci sayesinde uzak mesafelere yaya intikal yapabilme
imkan ve kabiliyetine sahip birlikler olarak teröristle mücadele harekatında
seçkin bir konumdadır. Profesyonelleşme kapsamında uzmanlık gerektiren
branşlarda Jandarma Komando Okul Komutanlığı tarafından gerekli eğitim
verilmektedir.

Jandarma Komando ve Jandarma Komando Özel Harekat Birliklerinin dı-
şında, doğrudan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren,
profesyonel personelden teşkil edilmiş Jandarma Komando Özel Asayiş ve
Kurtarma Tugay Komutanlığı, ülkenin herhangi bir yerinde meydana gelen
ve diğer Jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel eğitim, silah,

curity units.
Gendarmerie Commando Special Operations Units are composed of vol-

untary, courageous, experienced, physically strong and competent personnel
who have successfully completed the commando course and Anti-Terrorist
Operation Course provided at the Gendarmerie Commando School and Train-
ing Centre Command. Gendarmerie Commando Special Operations Units
have a distinguished place in the anti-terrorist operations as the units that
can move night and day in any territorial and weather conditions and have
the capability of deploying to great distances on foot thanks to their light
equipment and resistance. Within the context of professionalization, the nec-
essary training on the branches requiring specialization is provided by the
Gendarmerie Commando School Command.

Other than the Gendarmerie Commando and Gendarmerie Commando
Special Operations Units, the Gendarmerie Commando Special Public Order
and Rescue Brigade Command, which is directly subordinated to the Gen-
darmerie General Command headquarters and composed of professional
personnel, executes operations anywhere in the country that exceed the
capabilities of other Gendarmerie units and require special training, weapons,
equipment and superior abilities; performs search and rescue activities in
natural disasters, accidents, incidents or disappearances as well as the op-
erations of rescuing hostages; carries out anti-terrorist operations and main-
tains security and public order in tough environmental conditions.

The ranked personnel of the Gendarmerie General Command who are
the guarantors of our peace and security are trained at the Gendarmerie

and Coast Guard Academy in accordance with a
progressive and modern training and education
system that is updated in parallel with the social
needs and requirements as well as the duties
continuously changing and diversifying. All kinds
of technological means are also used during the
training in order for the Gendarmerie personnel to
receive training as proficiently as possible.

Within the framework of Military Training Co-
operation Agreements and Protocols signed with
friendly and allied countries, training is provided
to the guest military personnel coming from
friendly and allied countries to Turkey at the train-
ing centres within the Gendarmerie General Com-
mand and at the Gendarmerie and Coast Guard
Academy. Moreover, consultancy services on
training and other activities are provided by the
Gendarmerie personnel assigned to the request-
ing countries.

On the other hand, the conscripts who will
complete their military services within the Gen-
darmerie are trained at the Gendarmerie Training
Units. The conscripts at the training units are
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teçhizat ve üstün yetenek gerektiren operasyonlar ile doğal afetler, kaza, olay
ve kaybolmalarda arama-kurtarma çalışmaları yapma, rehine kurtarma ope-
rasyonları icra etme ve teröristle mücadele harekatı ile zor doğa koşullarında
emniyet ve asayişi sağlama görevlerini yerine getirmektedir.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan Jandarma Genel Komutanlığı rüt-
beli personeli, sürekli değişen ve çeşitlenen görevler ile toplumun beklenti
ve ihtiyaçları doğrultusunda güncellenen, dinamik ve modern bir eğitim ve
öğretim sistemi içerisinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından
yetiştirilmektedir. Bu eğitim sürecinde, Jandarma personelinin en üst seviyede
eğitim alması için, her türlü teknoloji desteğinden yararlanılmaktadır. 

Dost ve müttefik ülkelerle imzalanan Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları
ve Protokoller çerçevesinde, Türkiye’ye gelen dost ve müttefik ülke Misafir
Askeri Personeline, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yer alan eğitim
merkezlerinde ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim verilmek-
tedir. Ayrıca, talepte bulunan ülkelere görevlendirilen Jandarma personeli ma-
rifetiyle eğitim ve diğer faaliyetlere danışmanlık yapılmaktadır.

Öte yandan, askerlik görevini Jandarma çatısı altında yapacak olan erbaş
ve erlerin eğitilmesi Jandarma Eğitim Birliklerinde gerçekleştirilmektedir. Eğitim
birliklerine katılan erbaş ve erler, görev yapacakları birliklerin özelliklerine
uygun Komando, Asayiş Timi, Asayiş, Cezaevi Koruma, Askeri Sürücü, Turizm
ve Muhabere branşlarında eğitime tabi tutulmaktadırlar. 

Tüm bu zorlu görevlerin yerine getirilmesinde, Jandarma birliklerinin ih-
tiyaç duyduğu lojistik destek Jandarma Lojistik Komutanlığınca sağlanmak-
tadır.

Jandarma Lojistik Komutanlığı inşaattan üre-
time, onarımdan depolamaya, ulaşımdan ikmal
faaliyetine, bakım, tören ve bando hizmetlerine
kadar geniş teşkilatı, imkan ve kabiliyeti ile Jan-
darma birlik, karargah ve kurumlarının ihtiyaç duy-
duğu lojistik desteği aksatmadan planlamakta ve
yerine getirmektedir. Ayrıca, birlik ve kurumların lo-
jistikle ilgili tespit edilen eğitim ihtiyaçlarının süratli,
ekonomik ve etkin bir şekilde karşılanabilmesi
maksadıyla eğitim faaliyetleri icra edilerek, görev
alanında uzmanlaşmış, konusuna hakim, mev-
zuatı iyi bilen personelin yetiştirilmesi sağlanmak-
tadır.  Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesinde
teşkil edilen Jandarma Teknik ve Yardımcı Sınıflar
Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Jandarma teknik
ve yardımcı sınıf subay ve astsubaylar yetiştirilmek-
tedir.

Senfonik bando düzeyindeki Jandarma Bando
Komutanlığı, Türk Müziğinin yanı sıra dünyanın her
tarafında ilgiyle dinlenen eserleri koreografilerle
süslemekte, yurt içi ve yurt dışında icra edilen gö-
revlerde büyük ilgi görmekte ve bu yolla Jandarma

trained in the branches of Commando, Public
Order Team, Public Order, Prison Guard, Military
Driver, Tourism, and Communications in accor-
dance with the characteristics of the unit to which
they are assigned.

The logistical support needed by the Gen-
darmerie units in the execution of all these difficult
duties is provided by the Gendarmerie Logistics
Command. 

Thanks to its widespread organization and
extensive capabilities, the Gendarmerie Logistics
Command plans and provides the logistical sup-
port required by the Gendarmerie units, headquar-
ters and commands for a variety of activities from
construction to production, from repair to storage
and from transportation to supply and also from
maintenance to ceremony and band services
without any delay. Moreover, training is given for
the purpose of having competent personnel who
are specialized in their fields and who have good
knowledge on the legislation in order to meet
training requirements of the units and commands

regarding logistics in a fast, economical and effective way. The Gendarmerie
technical and auxiliary arms officers and NCOs are trained at the Gen-
darmerie Technical and Auxiliary Arms Training Center Command which was
established within the Gendarmerie Logistics Command.

The Gendarmerie Band Command, characterized as a symphonic band,
performs Turkish Music as well as the songs listened interestedly all around
the world   with choreographies and attracts great attention with its activities
both at home and abroad and thus, greatly contributes to the publicity of
the Gendarmerie General Command.

The Gendarmerie Band Command performs polyphonic music in a con-
temporary and modern way and plays an important role in the populariza-
tion of military band music with its performances in the official and military
ceremonies as well as concerts and records.

The Gendarmerie General Command needs a powerful air support in
accordance with the characteristics of its responsibility area. In that sense,
the first aviation unit of the Gendarmerie General Command was established
in Diyarbakır in 1968 under the name of the Light Helicopter Company for
the purposes of dispatching units, security and public order, reconnaissance
and surveillance, evacuation of the sick and injured.

In order to meet the expanding air support need, the organization all
over the country was enhanced and the Gendarmerie Aviation became a
significant air force with the participation of technologically modern aircrafts
to the fleet.
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Genel Komutanlığı’nın  tanıtımına önemli katkılar sağlamaktadır.
Jandarma Bando Komutanlığı resmi ve askeri törenlerdeki icrasının yanı

sıra, verdiği konserler ve çıkardığı albümlerle, çok sesli müziğin renklerini çağ-
daş ve modern anlatımlarla hayata geçirmekte ve daha geniş kitlelere askeri
bando müziğini sevdirmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı, sorumluluk bölgesinin özellikleri gereği
güçlü bir hava desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Jan-
darma Genel Komutanlığının ilk havacılık birliği, Diyarbakır’da 1968 yılında,
birlik sevki, emniyet ve asayiş, keşif ve gözetleme, hasta ve yaralıların tahliyesi
gibi maksatlarla Hafif Helikopter Bölüğü adıyla teşkil edilmiştir. 

Zamanla giderek artan hava desteği ihtiyacını karşılayabilmek için ülke
genelinde teşkilatlanmaya gidilmiş ve teknolojinin sunduğu modern hava
araçlarının filolara katılmasıyla Jandarma Havacılığı önemli bir hava gücüne
ulaşmıştır.

Jandarma Havacılık Birlikleri, teröristle mücadele görevlerinin yanında,
tüm yurtta hava ulaştırma, komuta kontrol, keşif ve gözetleme, emniyet ve
asayiş hizmetleri, havadan ikmal, sıhhi tahliye, doğal afet, insani yardım ile
arama ve kurtarma gibi görevleri 24 saat esasına göre icra etmektedirler.  

Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu pilot ve helikopter tek-
nisyenlerinin yetiştirilmesi maksadıyla, Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı
bünyesinde yer alan Öğretim Başkanlığı, 27 Haziran 2013 tarihi itibariyle Jan-
darma Havacılık Okul Komutanlığına dönüştürülmüştür. 

Olayların bilimsel yöntemler kullanılarak aydınlatılması ve şüphelilerin
tespit edilerek adalete teslim edilmesi maksadıyla oluşturulan Jandarma Kri-
minal Sistemi; Kriminal Daire Başkanlığı, Kriminal Laboratuvarlar, Kriminal Kısım
Amirlikleri, Olay Yeri İnceleme Timleri ve Patlayıcı Madde İmha Timlerinden
meydana gelmektedir.

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, laboratuvarlar arası bilgi alış verişini
ve eşgüdümü sağlamak amacıyla kurulan Avrupa Kriminal Laboratuvarlar Or-
ganizasyonuna (ENFSI) 1998 yılında üye olmuştur. Kriminal Daire Başkanlığı-
nın, kalite yönetim sistemi ile inceleme ve analiz metotları akredite edilmiştir.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları seviyesinde görev yapmakta olan Olay
Yeri İnceleme Timleri (OYİT), olay yerini teknik ve
bilimsel yöntemlerle sistematik bir şekilde incele-
mekte, elde edilen maddi delilleri usulüne uygun
olarak toplamakta ve ambalajlayarak kriminal la-
boratuvarlara göndermektedir. Turizm bölgeleri,
terör olaylarının yoğun olduğu bölgeler ve büyük
illerde teşkil edilen “Patlayıcı Madde İmha Timleri”
ise, patlayıcı madde düzeneklerini etkisiz hale ge-
tirmektedir.

Kaçakçılık suçları, toplumda yol açtığı maddi
ve sosyal zararların yanı sıra, organize suç ve terör
örgütlerine finans kaynağı olması, vergi kayıpları
ile kamu maliyesine zarar vermesi açısından
önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra uyuşturucu,
tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içki kaçakçılığı
gibi bazı kaçakçılık türleri toplum ve insan sağlığını
da büyük oranda tehdit etmektedir.

Örnek kolluk kuvveti olmayı hedefleyen Jan-
darma Genel Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize
suçlarla mücadele alanında da örnek bir müca-

The Gendarmerie Aviation Units, besides com-
bating against terrorist, execute the duties of air
transportation, command and control, reconnais-
sance and surveillance, security and public order
services, aerial supply, medical evacuation, natural
disasters, humanitarian aid and search and rescue
throughout the country round-the-clock.

In order to train pilots and helicopter techni-
cians that the Gendarmerie General Command
needs, Education Division at the Gendarmerie Avi-
ation   Department was turned into the Gen-
darmerie Aviation School Command as of 27th
June 2013. 

In order to clarify incidents by using scientific
methods and to identify and bring the suspects
to justice, the Gendarmerie Forensic System has

been established which is composed of the Forensic Department, Forensic
Laboratories, Forensic Sections, Crime Scene Investigation Teams and Ex-
plosive Ordnance Disposal Teams. 

The Gendarmerie Forensic Department became a member of the Euro-
pean Network of Forensic Scientific Institute (ENFSI) in 1998 which was es-
tablished in order to ensure exchange of information and coordination
between laboratories. The Gendarmerie Forensic Department is accredited
in terms of its quality management system and examination and analysis
methods. 

The Crime Scene Investigation Teams (CSIT) working under the Provincial
and District Gendarmerie Commands systematically examine the crime scene
by means of technical and scientific methods; properly gather physical evi-
dences; pack and send them to forensic laboratories. ‘The Explosive Ord-
nance Disposal Teams’, which have been established in tourism regions,
regions with a concentration of terror incidents and big cities, dispose of ex-
plosive ordnances. 

Smuggling is important due to its being a financial resource for organ-
ized crime and terrorist groups, damaging to public finance because of tax
losses as well as causing economic and social damages in the society. Ad-
ditionally, some smuggling types such as drug, tobacco and tobacco prod-
ucts and alcohol also threaten community and human health substantially. 

The Gendarmerie General Command aiming at serving as a model law
enforcement wages an exemplary struggle in the area of fighting against
Smuggling and Organized Crimes. In this regard, the Anti-Smuggling and Or-
ganized Crime Department (ASOCD) provides high level training to its per-
sonnel in order to increase the effectiveness of combating against crime
and criminals, carries out anti-smuggling and organized crime duties as-
signed to it by means of employing modern vehicles, equipment and con-
temporary investigation techniques within the framework of current
legislation and in coordination with national and international institutions
and organizations. 

Drug trafficking is one of the most important financial resources of the
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dele ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mü-
cadele Daire Başkanlığı (KOM), suç ve suçlularla mücadele etkinliğini artırmak
maksadıyla, personelin üst seviyede eğitimini sağlamakta, kendisine verilen
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele görevlerini, mevcut mevzuat çer-
çevesinde, konusunda uzman personel vasıtasıyla, modern araç, teçhizat ve
çağdaş soruşturma tekniklerini kullanarak, ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içerisinde sürdürmektedir.

Terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri uyuşturucu ka-
çakçılığı olup, KOM Daire Başkanlığı ve KOM birimleri tarafından bu konu ile
ilgili mücadele, operasyonel birimlerin desteği ile başarılı bir şekilde sürdü-
rülmektedir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadelede, gelişmiş yazılımlar
kullanılarak analizler yapılmakta, suçla birlikte, suç bağlantılarının ve suç ör-
gütlerinin ortaya çıkarılmasına çalışılmaktadır. Geçmiş yıllarda meydana gelen
kaçakçılık olayları incelenerek, kaçakçıların profili, kullanılan güzergah ve tak-
tikler ortaya çıkarılmakta, elde edilen bilgilere göre tedbirler geliştirilmektedir.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti alanındaki görev ve sorumlulukların
hukuki çerçeve içerisinde, etkinlik, hesap verebilirlik ve temsil kriterlerine
uygun şekilde yerine getirilebilmesi maksadıyla, ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan
Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı’ teşkil edilmiştir. Göçmen Kaçakçılığı ve
İnsan Ticareti suçlarının yoğun olarak görüldüğü illerde Göçmen Kaçakçılığı
ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüklerinin, söz konusu suçların
yoğun olarak görüldüğü ilçelerde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile
Mücadele Kısım Amirliklerinin teşkil edilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Düzenli ve düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birim-
leri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,
tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etmek maksadıyla
kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde, Jandarma Genel Komutanlığını
temsilen daimi olarak bir irtibat personeli görevlendirilmiştir.

Günümüzde, suçla mücadelede kullanılan çağdaş yöntemler, geleneksel
yöntemlerin yerini almaya başlamıştır. Çağdaş suçla mücadele yöntemlerini,
geçmişten günümüze uygulanarak gelen ve daha çok personelin kişisel
sezgi ve tecrübelerinin öne çıktığı, kurumsal hafızanın daha az kullanıldığı
geleneksel yöntemlerden ayıran en önemli özellik, suçu önlemede ve suç-
lularla mücadelede, bilgiye dayalı suç analiz uygulamalarının daha yoğun
kullanılmasıdır. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı karargahında, kısa
adı SADEŞ olan ‘Suç Analiz ve Değerlendirme Şubesi’ kurulmuştur. 

SADEŞ, yaptığı analizlerin sonuçlarını değerlendirerek, suç ve suçlularla
mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine, teşkilatta
yapılması gereken düzenlemeler ile sahip olun-
ması gereken ihtisas alanlarının belirlenmesine ve
eğitim programlarının geliştirilmesine katkı sağla-
maktadır. 

Personel temin faaliyetlerinde sürat ve kaliteyi
artırmak, işgücü ve zaman kaybını asgari seviyeye
indirmek maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığı
Personel Temin Merkezi Komutanlığı teşkil edilmiş
olup, Beytepe Şehit Korgeneral İsmail SELEN Kış-
lasında faaliyetlerine devam etmektedir.

Çocukların suçtan korunması, suç işlemeleri-
nin önlenmesi, suça sürüklenen ve korunma ihti-
yacı olan çocuklar ile aile içi şiddet mağduru
kadınlarla ilgili işlemler, Jandarma Genel Komutan-
lığı Karargahında ‘Aile İçi Şiddetle Mücadele ve
Çocuk Şube Müdürlüğü’, İl Jandarma Komutanlık-

terrorist groups and ASOC Department and ASOC
units continue struggling against this trafficking
type successfully with the support of operational
units.

The analysis are carried out in the field of
anti-smuggling and organized crime by using ad-
vanced softwares and works for revealing crime,
crime connections and criminal organizations are
performed. By examining past smuggling inci-
dents, profiles of smugglers, used routes and tac-
tics are found out and measures are developed
according to the acquired information.

In order to carry out the duties and responsi-
bilities in the area of immigrant smuggling and

human trafficking within the legal framework and in accordance with effec-
tiveness, accountability and representational criteria, ‘Combating Against Im-
migrant Smuggling and Human Trafficking Department’ has been established.
Activities are ongoing for establishing Immigrant Smuggling and Human Traf-
ficking Branches in the cities where immigrant smuggling and human traf-
ficking crimes are intense and Immigrant Smuggling and Human Trafficking
Sections in the districts where these crimes are intense.

One liaison personnel as the representative of the Gendarmerie General
Command has been permanently assigned to the General Directorate of Im-
migration Administration, which has been set up for ensuring coordination
between law enforcement units and related public institutions, developing
measures and following the implementation of these measures so as to
struggle against regular and irregular immigration.

Today, contemporary methods used in combating against crime have
replaced conventional methods. The most important difference between the
contemporary methods in combating against crimes and the conventional
methods, that have reached today by being continuously implemented, in
which personal intuition and experiences of the personnel are highlighted
and institutional memory is less used, is that crime analysis based on infor-
mation is more extensively employed in the prevention of crimes and in the
fight against criminals. In that sense, ‘Crime Analysis and Evaluation Branch’
(SADEŞ) was established under the Gendarmerie General Command head-
quarters. 

By assessing the results of its analysis, SADEŞ contributes to the devel-
opment of methods in the fight against crimes and criminals, the identifica-
tion of the regulations required in the organization and necessary
specialization fields and also the development of training programs. 

The Gendarmerie General Command Personnel Recruitment Center Com-
mand was established in order to increase the quickness and quality in the
personnel recruitment activities, minimize work force and time loss and this
Command carries on its activities in Beytepe Martyr Lieutenant General İsmail
SELEN Quarters.

‘The Branch on the Fight against Domestic Violence and Juveniles’ in
the Gendarmerie General Command Headquarters and ‘Juveniles and
Women Sections’ in Provincial Gendarmerie Commands carry out the duties
of protecting juveniles, preventing them from committing crimes and imple-
menting procedures regarding juveniles who are forced to commit crimes
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larında ise ‘Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri’ tarafından yürütülmektedir.
Jandarma Teşkilatının kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içeri-

sinde yaşanan gelişmeleri dönemler halinde yan-
sıtmak, tarihimizdeki etkinliklerini, kahramanlıklarını,
icra ettiği görevleri sergilemek, Jandarma ile ilgili
her türlü askeri kültür varlığını toplayarak koruma
altına almak ve gelecek nesillere aktarmak mak-
sadıyla teşkil edilen Jandarma Müzesi, halka açık
‘Birinci Sınıf Askeri Müze’ statüsünde, Ankara ilinde
bulunan Beytepe Şehit Korgeneral İsmail SELEN
Kışlasında hizmet sunmaktadır.

Jandarmanın kurulduğu 1839 yılından günü-
müze kadar olan dönem içerisinde, vatanın bö-
lünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği
ile emniyet ve asayişin sağlanması uğrunda mü-
cadele ederken canlarını seve seve feda eden Jan-
darma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman
jandarma, sivil memur, işçi, uzman erbaş ile erbaş
ve erlerin isimleri, Şehit Korgeneral İsmail SELEN
Kışlasında açılan ‘Jandarma Şehitleri Anıtı’ ile ölüm-
süzleştirilmiştir. Jandarma Müzesi ve Jandarma Şe-
hitleri Anıtı, mesai saatleri içerisinde, ücretsiz olarak yerli ve yabancı
ziyaretçilere açıktır.

Jandarma Genel Komutanlığı, Avrupa ülkeleriyle Akdeniz’e kıyısı olan ül-
keler arasında, işbirliği ve tecrübe alışverişi sağlamak maksadıyla 1994 yılında
kurulan ve kısa adı FIEP olan Avrupa ve Akdeniz Askeri Statülü Kolluk Kuv-
vetleri ve Jandarmalar Birliğinin 1998 yılından bu yana asli üyesidir.

Jandarma Genel Komutanlığı, dünyadaki kriz bölgelerinde genel asayişi
ve kamu düzenini sağlamak maksadıyla 2004 yılında kurulan Avrupa Jan-
darma Kuvvetine, 27 Mayıs 2010 tarihinde gözlemci statüsünde üye olmuş-
tur. Avrupa Jandarma Kuvvetine sadece Avrupa Birliği üyesi ülkeler asli üye
olabilmektedir.

and need to be protected and also regarding
women who are victims of domestic violence.      

The Gendarmerie Museum is established in
order to reflect the developments in periodical
order beginning with the foundation of the Gen-
darmerie organization; to exhibit its activities,
heroic deeds, services in the history; to protect all
kinds of military cultural assets related to the Gen-
darmerie by collecting them and to transfer them
to the future generations. The Gendarmerie Mu-
seum in the Beytepe Martyr Lieutenant General
İsmail SELEN Quarters in Ankara has the status of
‘The First Class Military Museum’ and is open to
public. 

In the period beginning from 1839, when the
Gendarmerie was founded, until present time; the
names of officers, non-commissioned officers,
specialized gendarmerie, civil servants, workers,
specialized sergeants and conscripts of the Gen-
darmerie Organization who willingly sacrificed
their lives in the struggle for the sake of indivisible
integrity of the state, unity of nation, security and

public order were immortalized with the ‘Gendarmerie Martyrs’ Memorial’
opened in the Martyr Lieutenant General İsmail SELEN Quarters. The Gen-

darmerie Museum and the Gendarmerie Martyrs Monument are free of
charge and open to local and foreign people during the working hours.

Since 1998, the Gendarmerie General Command has been a chief mem-
ber of the Association of the European and Mediterranean Gendarmeries
and Law Enforcement Forces with Military Status (FIEP), which was estab-
lished in order to ensure cooperation and exchange of experience among
the European and Mediterranean countries in 1994. 

On 27th May 2010, the Gendarmerie General Command became an
observer member of European Gendarmerie Force established in 2004 in
order to maintain public security and order in the crisis regions of the world.
Only the member states of the European Union can be the chief member
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Diğer yandan Avrasya’da
bulunan askeri statülü kolluk
kuvvetleri arasındaki ilişkileri
güçlendirmek, bilgi ve tecrübe
paylaşımı sağlamak maksa-
dıyla, Avrasya Askeri Statülü
Kolluk Kuvvetleri Teşkilatının
(TAKM) kurulum çalışmaları,
Jandarma Genel Komutanlığı-
nın öncülüğünde, Azerbaycan
Dahili Koşunlar Komutanlığı
ve Kazakistan Cumhuriyeti
Milli Muhafız Komutanlığının
katılımlarıyla devam etmekte-
dir.

Dünyanın değişik bölge-
lerinde meydana gelen krizle-
rin önlenmesi ve bölgesel
barışın yeniden tesisi maksa-
dıyla, BM, AB, NATO bünye-
sinde icra edilen Barışı
Destekleme Harekatı çerçeve-
sinde, Jandarma Genel Komu-
tanlığınca birlik ve     personel
görevlendirilerek katkı sağlan-
maktadır. Ayrıca dünyanın çe-
şitli ülkelerinde oluşturulacak İçişleri Bakanlığı müşavir kadrolarına Dışişleri
Bakanlığı misyon koruma kadrolarına, BM ve NATO kadrolarına Jandarma per-
soneli görevlendirmeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Kuruluşundan bu yana daima toplumun huzur ve güvenliği için gayret
gösteren Türk Jandarması, hukukun üstünlüğü ve insan hak ve hürriyetleri
çerçevesinde bireyin, kurumların ve mülkiyet haklarının gözetildiği, özgürlük
için güvenlik yaklaşımıyla toplum destekli bir asayiş hizmetinin sunumunu
temel amaç edinmiştir. Bu çerçevede, vizyonu doğrultusunda, ‘İnsan merkezli
çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda saygın,
güvenilir, kaliteli hizmet sunan örnek kolluk kuvveti olmak’ için çalışmalarını
gelecekte de sürdürecektir.  

Gücünü Türk Halkının içten desteğinden alan Türkiye Cumhuriyeti Jan-
darması, görevlerini kanunlar çerçevesinde yerine getirirken, hiçbir özveriden
de kaçınmamaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ATATÜRK’ün ifade ettiği gibi, “Jandarma,
her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık
ve feragat örneği bir kanun ordusudur.” ID

of the European Gendarmerie Force.
Moreover, in order to strengthen the

relationships among the Law Enforcement
Forces with Military Status in Eurasia and
ensure the exchange of information and
experience, activities related to establishing
of ‘the Association of Eurasian Law Enforce-
ment Forces with Military Status (TAKM)’
continue under the leadership of the Gen-
darmerie General Command and with the
participation of the Azerbaijani Interior
Troops Command and the Kazakhstani Na-
tional Guard Command. 

The Gendarmerie General Command
contributes by assigning units and person-
nel within the framework of the Peace
Support Operations under UN, EU and
NATO in order to prevent crisis in various
regions of the world and to rebuild regional
peace. Moreover, activities related to as-
signing Gendarmerie personnel to the po-
sitions of counsellor in the Ministry of
Interior, protective mission positions in the
Ministry of Foreign Affairs, UN and NATO
positions that will be formed in variousl
countries in the world.

The Turkish Gendarmerie, always striving for the peace and security of
the society ever since it was established, has adopted a society assisted
public order service in which individuals, institutions and property rights are
protected and the approach of security for freedom is accepted within the
framework of the rule of the law and human rights and freedoms as the
primary goal. In that sense, it will continue its activities in the future in line
with its vision in order to be ‘an exemplary law enforcement force which
conducts respected, reliable and high-class service with an anthropocentric
mentality, contemporary management and mission in both national and in-
ternational fields’. 

The Gendarmerie of the Turkish Republic, taking its strength from the
sincere support of Turkish people, does not refrain from any kind of self-
sacrifice while performing its duties in accordance with the laws.

As ATATÜRK, the founder of the Turkish Republic stated, “the Gen-
darmerie, always consecrated to its land, nation and republic with devotion
and fidelity, is an army of law and a model for modesty, self-sacrifice and
abnegation!” ID



LAYING the foundation by great sailor Emir Çaka Bey in 1081, Turkish
Naval Forces has been progressing with a rich legacy coming from the past
and handing it down the next generations along with struggling to promote
and protect our country against all kinds of possible threats coming from
the sea with all its strength. 

Turkish Naval Forces, marking in world history of naval warfare with great
admirals such as Barbaros Haireddin Pasha, Turgut Reis and Kılıç Ali Pasha
as well as pioneers of global cartography like Piri Reis and Ali Macar Reis,
has been specially  training and educating highly qualified sailors for cen-
turies together with fulfiling its duty well even in the most difficult conditions
by keeping the route drawn by Great Leader Mustafa Kemal ATATÜRK.

Dependable in Cooperation, Deterrent in Crisis,
Decisive in Combat
Turkish Naval Forces Command has been performing its tasks of de-

fending our surrounding seas, providing security of our merchant marine
fleet on sea lines of communication, protecting our maritime jurisdiction
areas and sheltering resources as well as representing o ur country on many
international platforms with the aim of having an effective sea power de-
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TÜRK DENİZ
KUVVETLERİ

EMİR Çaka Bey’in öncülüğünde 1081 yılında nüvesi oluşturulan Türk
Deniz Kuvvetleri, geçmişten getirdiği zengin birikimle gelişimini sürdürmekte
ve yeni atılımlarla bahriye mirasını gelecek nesillere aktarma, ülkemizi de-
nizden gelebilecek her türlü tehdide karşı koruma ve yüceltme yolunda var
gücüyle çalışmaktadır.

Barbaros Hayreddin Paşa, Turgut Reis, Kılıç Ali Paşa gibi büyük amiralleri
ile Piri Reis, Ali Macar Reis gibi evrensel deniz haritacılığının öncülerini yetiş-
tiren ve dünya deniz harp tarihine damgasını vuran Türk Deniz Kuvvetleri,
yüzyıllardır Türk ulusuna nitelikli bahriyeliler yetiştirmekte, en zor koşullarda
dahi kendisine tevdi edilen vazifeleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATA-
TÜRK’ün çizdiği rotada, Aklın ve ilmin rehberliğinde eksiksiz bir biçimde yerine
getirme azim ve iradesini muhafaza etmektedir.

İş birliğinde Güvenilir, Krizlerde Caydırıcı, Savaşta
Kararlı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, milli güce dayalı etkin bir deniz gücüne

sahip olmak, bu gücü dünya denizlerinde Türkiye’nin alaka ve menfaatle-
rini elde edecek şekilde kullanmak amacıyla; çevre denizlerimizin savu-
nulması, Türk deniz ticaret filosunun güvenliğinin sağlanması, deniz yetki

TURKISH NAVAL
FORCES 



pending on its own national strength and using this power in line with na-
tional rights and interests.

As a result of unexpected outcomes of technological developments and
globalization all over the world, political, military and economic transforma-
tions have been witnessed, which also bring an environment of uncertainty
together while containing risks and advantages. The distinguished staff of
Naval Forces Command (TNFC), having a highly efficient force, fulfills its duty
with a great number of platforms equipped with the most modern weapons
and systems in order to maintain our country’s stability and prosperity in an
indefinite security environment, which also affects the stability of seas. 

Turkish Naval Forces has been making tremendous efforts to secure our
homeland at sea and to protect our country’s territorial waters and maritime
jurisdiction areas along with contributing to defend our economic benefits at
seas in the areas of concern. It also aims to provide deterrence at peacetime
and keeps making preparations for all potential conflicts and to maintain peace.

Turkish Naval Forces adopted a common principle of Great Leader
ATATÜRK’s saying, ‘Peace at Home, Peace in the World’. This positive ap-
proach, highlighting peace, friendship and solidarity, is supported by Turkish
Naval Forces via port visits abroad, task group activations, a series of training,
search and rescue operations, missions of patrol, escort and humanitarian
aid operations as well.  

In an effort to make its own future perspective, Turkish Naval Forces
considers promoting nationally constructed platforms which are able to skill-
fully  operate at surrounding seas and beyond. Thus, it has been leading a
great number of projects on nationally constructed high-tech platforms as
well as production of the most advanced weapons and other modern sys-
tems, which aims to contribute to the promotion of national warship industry
as well as enhancement of military critical systems making use of national
means and providing necessary infrastructure for the local defence industry
enterprises. A large number of original projects, as an indigeneous ship proj-
ect the MilGem Project in particular, has been developed in collaboration
with defence industry companies, research agencies and universities.

On the other hand,  Turkish Naval Forces has been continuing  to co-
operate with friendly and allied nations regarding areas of defence and se-
curity with a view to produce cost-effective projects using common mind.
Many existing projects have based on design and manufacture of defence
industry products and systems by domestic industries,  which are highly crit-
ical to our country. Of all modernization projects run by the Turkish Naval
Forces, (MilGem) ADA Class Corvette, İ Class Frigate, Reis Class Submarine,
Landing Helicopter Dock (LHD), Submarine Rescue Ship and Rescue and
Towing Ship projects are at the forefront.

MilGem Project: The Practical Application Of
Engineering Knowledge Of Turkish Naval Forces
Dream of having national power based Navy turned into reality thanks

to our determined, dedicated and undaunted personnel with MilGem Project.
ADA Class Corvettes, the first four ships of the project, are defined as cost ef-
ficient ships among recently constructed corvettes because of their features
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alanlarının ve bu alanlardaki kaynakların muhafazası ve çeşitli vesileler ile
ülkemizin uluslararası platformlarda temsil edilmesi görevlerini yürütmek-
tedir.

Dünyada, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin getirdiği, ani ve bek-
lenmedik sonuçlar sebebiyle siyasi, askeri ve ekonomik boyutta önemli dö-
nüşümler yaşanmaktadır. Bahse konu dönüşümler, beraberinde riskler ve
fırsatlar içeren belirsiz bir güvenlik ortamını da getirmektedir. Denizlere de
etki eden böyle bir güvenlik ortamında ülkemizin kalıcı, istikrarlı ve müreffeh
bir şekilde yoluna devam etmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK) gü-
zide personeli, etkin kuvvet yapısıyla, modern silah ve sistemlerle donatılmış
platformlarıyla görev yapmaktadır.

Türk Deniz Kuvvetleri; ana vatanın denizden savunmasını sağlamak, ül-
kemizin denizlerdeki hükümranlık ve yetki alanlarını korumak, çevre deniz-
lerimiz ile etki ve ilgi alanımıza giren denizlerdeki ekonomik çıkarlarımızın
korunmasına katkı sağlamak için sürdürdüğü etkin çabalar ile barış döne-
minde caydırıcılık faaliyetleri yürütmekte, aynı zamanda muhtemel bir harbe
ve bu harbin kazanılmasına yönelik hazırlıklarını da sürdürmektedir.

ATATÜRK’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sözünü şiar edinen Türk Deniz
Kuvvetleri, ülkemizin barış, dostluk ve dayanışma temeline dayalı pozitif yak-
laşımının; liman ziyaretleri, görev grubu aktivasyonları, eğitimler, arama-kur-
tarma çalışmaları, koruma ve refakat görevleri ve insani yardım faaliyetleri ile
dünyanın çeşitli coğrafyalarına tanıtılmasına da katkı sağlamaktadır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gelecek perspektifini oluştururken; milli güce
dayalı, çevre denizlerimiz ile bu denizlerin ötesinde de harekât icra edebile-
cek nitelikte platformlar geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu doğrul-
tuda; milli güce ve yeni teknolojiye dayalı platform, silah ve sistemlerin
üretilmesi konusunda bir çok projenin başlatılmasına öncülük ederek, milli
harp gemisi sanayisinin gelişimine katkıda bulunma, askeri açıdan kritik sis-
temleri milli imkanlarla geliştirme ve ülkemizin savunma sanayi kuruluşlarına
gerekli altyapının hazırlanmasına katkı sağlamayı hedeflemiştir. Savunma sa-
nayi firmaları, araştırma kuruluşları ve üniversitelerimizin güç birliği ile MilGem
Projesi başta olmak üzere pek çok özgün proje geliştirilmiştir.

Diğer yandan ortak akıl ile maliyet etkin projeler geliştirilmesi maksadıyla;
dost ve müttefik ülkelerle savunma ve güvenlik konusunda iş birliği faaliyet-
lerine de devam edilmektedir. Ülkemiz için kritik olan savunma sanayi ürün-
lerinin ve sistemlerinin yerli sanayi kuruluşlarımız tarafından tasarlanması ve
üretilmesine yönelik pek çok proje halihazırda devam etmektedir. Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığının sürdürdüğü modernizasyon projeleri arasında Milli
Gemi olarak inşa edilen (MilGem) ADA Sınıfı Korvet, inşasına başlanan “İ” Sınıfı
Fırkateynin yanı sıra, Reis Sınıfı Denizaltı, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi
(LHD), Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi ve Kurtarma ve Yedekleme Gemisi Pro-
jeleri öne çıkmaktadır.

MilGem Gemileri: Türk Deniz Kuvvetleri Mühendislik
Bilgisinin Vücut Bulması
Milli güce dayalı Donanma hayalimiz, meşakkat ve adanmışlığa dayalı

bahriye kültürünü özümsemiş personelimiz sayesinde, MilGem Projesi ger-
çeğe dönüşmüştür. Projenin ilk dört gemisini oluşturan ADA Sınıfı Korvetler



and performances in the international scene. TCG HEYBELİADA (F-511) and
TCG BÜYÜKADA (F-512) Corvettes, are proudly showing our national flag on
the seas of the world, create value-added by bringing together institutions
and organizations working in the field of defense industry in our country.

The ADA Class Corvettes have the ability to successfully fulfill their oper-
ational tasks by the help of detection systems such as radar and sonar and
effective integration of weapons and combat management systems. In ad-
dition to this, the advanced automation systems make possible to carry out
these tasks with fewer personnel.

The design, integration and analysis stages of the TCG HEYBELİADA
Corvette carried out by the İstanbul Naval Shipyard Command. The first
corvette TCG HEYBELİADA is commissioned in 2011 and the second corvette
TCG BÜYÜKADA in 2013. Our ships successfully fulfilled their assigned duties
in all seas shortly after they were commissioned and considered an impor-
tant indicator of the success of the Turkish Defence Industry, which deserved
a source of national pride. 

TCG HEYBELİADA contributed to enhancement of bilateral relations during
port visits to North African countries and Albania in 2013. Barbaros Turkish
Maritime Task Group deployment to the Africa continent in 2014 included a
total of 17 port calls in 16 countries. Turkish Navy has successfully hit the
targets during live missile firings within the activation of Turkish Maritime
Task Group. High velocity air and surface targets were fired at Denel Overberg
Test Range, weapons systems testing facility in South Africa which has been
used by a variety of navies all over the world. Turkish Navy accomplished
her mission of hitting  unmanned surface and air targets off South Africa
and also participated in counter piracy operations in the Gulf of Aden and
off Somalia under National Command.     

TCG BÜYÜKADA; visited 13 ports in 9 countries by reaching a distance
of 10.500 nautical miles from our country to Pakistan during her voyage in
2015. She attended ‘Eagle Resolve-2015’ military exercise in Kuwait and
conducted counter piracy and armed rubbery operations, under National
Command, in the Gulf of Aden and in the waters off the coast of Somalia.
During this task, she evacuated 55 Turkish citizens from Yemen, which was
involved in an internal chaos.

Both ships participated in the UNIFIL Maritime Task Force which was
created by the United Nations Security Council in order to prevent the entry
of prohibited guns and other related materials into Lebanese territorial waters
and its ports. Our ships also took part in the Black Sea Harmonization Action
which is initiated by Turkey in order to deter terrorism and asymmetric threats
in the Black Sea and to ensure to the safety of the Turkish Straits. Also, ADA
Class Corvettes successfully undertook the Command Ship tasks during the
national exercises.

It is planned that the third ship of the MilGem Project, which was
launched in 2016, is scheduled to be ready for delivery in 2018 and the
fourth ship in 2019.

Design Registration Certificate and Patent of ADA Class Corvette Design
were received by the Naval Forces Command in 2011
The design of the ADA Class Corvettes is entirely made by the Naval
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özellikleri ve performanslarıyla uluslararası arenada son dönemde inşa edilen
korvetler arasında dizayn açısından maliyet-etkin gemiler olarak nitelendiril-
mişlerdir. Ülkemizde savunma sanayi alanında çalışan bir çok kurum ve ku-
ruluşu bir araya getirerek katma değer yaratan dört gemilik projenin ilk
örnekleri bugün dünya denizlerinde şanlı bayrağımızı dalgalandıran TCG HEY-
BELİADA (F-511) ve TCG BÜYÜKADA (F-512) korvetleridir.

ADA Sınıfı Korvetler radarlar ve sonarlar gibi algılama sistemleri ile silah
ve savaş yönetim sistemlerinin etkin entegrasyonu sayesinde her türlü harp
görevini başarılı bir şekilde yerine getirebilme kabiliyetine sahiptir. Gemileri-
mizde bulunan gelişmiş otomasyon sistemleri, bu görevlerin daha az sayıda
personel ile yürütülebilmesine de olanak sağlamaktadır.

Dizayn, entegrasyon ve analiz aşamaları İstanbul Tersanesi Komutanlığı
tarafından gerçekleştirilen TCG HEYBELİADA Korveti 2011 yılında, TCG BÜYÜ-
KADA Korveti ise 2013 yılında hizmete girmiştir. Gemilerimiz, hizmete girme-
lerinden çok kısa bir süre sonra her türlü denizde kendisine verilen görevleri
başarı ile yerine getirmiş ve milletimizin haklı gurur kaynağı ve Türk Savunma
Sanayinin başarısının önemli bir göstergesi olarak tarihe not düşmüştür.

TCG HEYBELİADA; 2013 yılı içerisinde icra ettiği ‘Kuzey Afrika ve Arnavutluk
Liman Ziyaretleri’ süresince diğer ülke Deniz Kuvvetleri ile ilişkilerin geliştiril-
mesine büyük katkı sağlamıştır. 2014 yılında icra edilen Barbaros Türk Deniz
Görev Grubu Aktivasyonu ile tüm Afrika kıtasını çepeçevre dolaşarak 16 ül-
kede 17 liman ziyareti icra etmiştir. Türk Deniz Görev Grubu Aktivasyonu sı-
rasında;  tüm dünya Deniz Kuvvetlerinin bilimsel ölçüm ve analizlerle fiili
güdümlü mermi atışı eğitimlerini icra ettiği

Güney Afrika Denel Overberg Atış Alanında, yüksek süratli uzaktan ku-
mandalı hava ve su üstü hedeflerine gerçek mermilerle yaptığı atışlarda tam
isabet kaydetmiştir. Güney Afrika açıklarında okyanus şartlarında insansız su-
üstü ve hava hedeflerine yönelik atış eğitimlerinde büyük başarı göstermiş,
Aden Körfezi ve Somali yaklaşma sularında milli kontrolde Deniz Haydutluğu
ile mücadele harekatına iştirak etmiştir.

TCG BÜYÜKADA; 2015 yılında ülkemizden Pakistan'a uzanan bir coğraf-
yada 10.500 deniz mili mesafe kat ederek 9 ülkede 13 liman ziyareti icra
etmiş, Kuveyt'te Kartallar Tatbikatı’na iştirak etmiş, Aden Körfezi ve Somali
yaklaşma sularında milli kontrolde Deniz Haydutluğu ile mücadele harekatına
iştirak etmiş, görev esnasında iç karışıklık yaşanan Aden/YEMEN’den 55 va-
tandaşımızın tahliyesini de gerçekleştirmiştir.    

Her iki gemi; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile yasaklanmış
olan silah ve malzemenin Lübnan karasuları ve limanlarına girişini tespit
etmek maksadıyla icra edilen UNIFIL Harekatı’na iştirak etmiştir. Gemilerimiz
Karadeniz’de muhtemel yasadışı faaliyetlere karşı caydırıcılık sağlamak ve
Türk Boğazlarının güvenliğine katkıda bulunmak maksadıyla, Türkiye tarafın-
dan icra edilen Karadeniz Uyumu Harekatı’na da katılmıştır. Ayrıca, milli tat-
bikatlarda Komuta Gemisi görevlerini başarıyla deruhte etmiştir.

2016 yılında denize indirilen MilGe Projesinin üçüncü gemisinin 2018,
dördüncü gemisinin ise 2019 yılında teslime hazır olması planlanmaktadır.

MilGem Gemilerinin Tasarım Tescil Belgesi ve Patent Belgesi 2011
yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca alınmıştır
ADA Sınıfı Korvet tasarımı tümüyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca ya-
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pılmıştır. Tasarım Tescil Belgesi ve Patent Belgesi 21 Haziran 2011 tarihinde
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca alınmıştır. 

ADA Sınıfı Korvetlerimizin dizayn ve inşasından edinilen tecrübeler, ‘İ’ Sınıfı
Fırkateyn Projesinin ilk gemisi olan İSTANBUL Fırkateynine yönelik çalışmalara
da ışık tutmuştur. Ülkemizin Akdeniz ve Karadeniz’de artan mevcudiyet ge-
reksinimini karşılamak üzere, ADA Sınıfı Korvet platformu esas alınarak daha
uzun menzilli ve etkin silahlara, daha etkin komuta kontrol ve savaş sistem-
lerine, daha yüksek seyir siasına sahip ‘İ’ Sınıfı Fırkateyn dizaynına başlan-
mıştır. 19 Ocak 2017 tarihinde inşasına başlanan İSTANBUL (F-515)
Fırkateyninin 2021 yılında, özel sektör tarafından inşa edilmesi planlanan
müteakip gemilerin ise 2022-2024 yılları arasında hizmete girmesi öngörül-
mektedir. ADA Sınıfı Korvetlerde olduğu gibi ‘İ’ Sınıfı Fırkateyn tasarımı da Deniz
Kuvvetleri Komutanlığınca yapılmıştır. 

Milli Denizaltı Hedefine Adım Adım İlerliyoruz
REİS Sınıfı Denizaltı Projesi ile altı adet Havadan Bağımsız Tahrik (HBT)

sistemine sahip yeni nesil bir denizaltıya sahip olmak hedeflenmektedir. Göl-
cük Tersanesi’nde inşa edilecek denizaltılarımızdan ilki olan PİRİREİS Deniz-
altısı Havadan Bağımsız Tahrik (HBT) sistemi sayesinde harekat sahasında
daha uzun süre görev yapabilecektir. PİRİREİS’in 2021 yılı itibariyle Tam Ha-
rekât Kabiliyetine ulaşması hedeflenmektedir. 

Güç Aktarımı ve Amfibi Harekat
Proje, Türk Deniz Kuvvetlerinin harekat kabiliyetini geliştirmek ve harekat

çapını Akdeniz’in ötesine taşımak için en önemli adımlardan biridir. Bu kap-
samda, proje faaliyetlerinin süratlendirilmesi ile kontrol ve koordinasyonunun

yerinden sağlanması maksadıyla, 2015 yılında İstanbul’da Proje Kontrol Ofisi
(PKO) faaliyete geçirilmiştir. İnsani yardım ve kriz bölgelerinden tahliye amaçlı
olarak da kullanılması hedeflenen ANADOLU (L-400) gemisinin 2021 yılında
hizmete girmesi öngörülmektedir.

Gemi, kısa mesafede kalkış ve dikey iniş (STOVL) özellikli savaş uçakla-
rının ve muhtelif helikopterlerin iniş ve kalkışını destekleyebilecektir. Havu-
zunda 2 adet Hava Yastıklı Çıkarma Aracı (LCAC) veya 4 adet Çıkarma Aracı
(LCM) taşınabilecektir.

Dünyanın en süratli LST (Tank Çıkarma Gemisi)’si
Tamamen Türk gemi inşa endüstrisi tarafından dizayn ve inşa edilmiştir.

Geminin yaklaşık 1.200 ton kargo ve 376 personel taşıma kapasitesi bulun-
maktadır. Yapılan deniz testlerinde, geminin azami süratinin yaklaşık 19 knots
olduğu görülmüştür. Dünyanın en süratli Tank Çıkarma Gemisidir. Geminin,
taşıdığı amfibi unsurları diğer çıkarma araçlarına kolayca ve süratle naklet-
mesini sağlayan kapak kapağa birleşme manevrasını yapma kabiliyeti bu-
lunmaktadır.

Forces Command. Design Registration Certificate and Patent of ADA Class
Corvette design were received by the Naval Forces Command on 21 June
2011.

The experience which is gained during the design and construction
process of ADA Class Corvettes shed light on the work on İSTANBUL Frigate.
In order to meet the increasing need of presence of our country in the
Mediterranean and the Black Sea, ‘İ’ Class Frigate design has been started,
based on the ADA Class Corvette design, with longer operational range, ef-
fective weapons, more effective command control and warfare systems. The
keel of the lead ship İSTANBUL (F-512) was laid down on 19 January 2017
and it is foreseen that she will be commissioned in 2021 .The following
vessels are planned to be built by the private shipyards and they are ex-
pected to be commissioned between 2022 and 2024. Like the ADA Class
Corvette, ‘İ’ Class Frigate design is also made by the Naval Forces Command.

We are Proceeding to the Target of National Submarine Step By Step
Aim of the REİS Class Submarine Project is to procure six air independent

propulsion submarines.
The first submarine to be constructed by Gölcük Naval Shipyard, PİRİREİS

will be able to operate longer underwater by the help of air independent
propulsion. PİRİREİS is planned to be in full service of Turkish Navy by 2021.

Force Projection and Amphibious Operation 
This project is one of the most important steps of the Turkish Navy to

improve the operational capability and widens the operation diameter over
Mediterranean Sea. In this scope, the Project Control Office (PCO) is activated
in 2015 at İstanbul, by aiming to control and coordinate the project activities.
ANADOLU (L-400) LHD will be used in humanitarian assistance operations
and non-combatant evacuation operations. She is expected to be in service
by 2021.

She will support the STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing) aircraft
and helicopters landing/take off. Her dock will have capacity to carry 2 of
LCACs or 4 of LCMs.

Fastest LST Of The World
The ship is totally designed and built by Turkish Shipbuilding Industry.

She is able to carry up to approximately 1.200 tons of cargo and 376 per-
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Dünyanın en süratli ve en yüksek taşıma kapasiteli LCT (Tank Çıkarma
Aracı)’si
Gemi, Türk Gemi İnşa Sanayi tarafından dizayn ve inşa edilmiştir. Gemi-

nin yaklaşık 420 ton kargo veya 260 personel taşıma kapasitesi bulunmak-
tadır. Yapılan deniz testlerinde, geminin azami süratinin yaklaşık 20 knots
olduğu görülmüştür. Dünyanın en süratli ve en yüksek taşıma kapasiteli Tank
Çıkarma Aracıdır. Geminin muhtelif bölgelerinde balistik koruma mevcuttur.
Üzerindeki 2 adet 25mm Top (STOP) ile üstün bir vuruş gücüne sahiptir.

Tuzla Sınıfı Karakol Gemileri; Hızlı, Esnek ve Yüksek Manevra Kabiliyetli
Bölgesel deniz alanlarının korunması, karakol, suüstü ve sualtı keşif-gö-

zetleme, yasadışı faaliyetlerle mücadele, üs ve liman güvenliğinin sağlanması
görevlerine yönelik olarak Dearsan Anonim Şirketi tarafından inşa edilen Tuzla
Sınıfı Karakol Gemilerinin 2016 yılında kesin teslimleri tamamlanmıştır.

TCG ALEMDAR: Uyumluluk Kriterleri ile Türünün Tek Örneği
Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda İstanbul Denizcilik Ano-

nim Şirketi (İstanbul Tersanesi) tarafından üretilen TCG ALEMDAR (A-582), ül-
kemizin en modern ve donanımlı denizaltı kurtarma gemisidir.

TCG ALEMDAR, kaza veya arıza durumlarında denizaltıda kalan perso-
nelin kurtarılması ile sualtında batmış enkazların tespit, teşhis ve kurtarılma-
sına yönelik donanımla teçhiz edilmiştir

Kurtuluş Savaşı’nda milli mücadeleye sağladığı destekle sembol gemi-
lerden biri olan Gazi Alemdar Gemisi’nin şanlı hatırası TCG ALEMDAR ismiyle
yaşatılmaktadır. Haziran 2017 ayında denizaltıdan personel kurtarma eğiti-
mine katılacak olan TCG ALEMDAR, 8-22 Eylül 2017 tarihleri arasında ise Tür-
kiye ev sahipliğinde Aksaz/Marmaris’te icra edilecek uluslararası Dynamic
Monarch-17 Tatbikatı’na iştirak edecektir.

Kurtarma ve Yedekleme Gemileri Projesi kapsamında, İstanbul Tersanesi
tarafından inşa edilen IŞIN (A-583) ve AKIN (A-584) gemileri ile yara alan, ka-
raya oturan ya da arızalanan gemilerin kurtarılması ve yedeklenmesi, yara
alan gemilerin batmadan suda kalmasının sağlanması, sualtı onarım, enkaz
çıkarma ile denizaltıdan ve düşen hava vasıtalarından personel kurtarma gö-
revlerinin icra edilmesi öngörülmektedir.

Tüm Denizlerde Var Olmak
Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Projesi, Amfibi Harekât, Barışı

Destekleme Harekâtı, Doğal Afet Yardım Harekâtı, Muharip Olmayanların Tah-
liyesi Harekâtı ve Komuta Kontrol görevlerini yürütebilecek yeni bir platforma
sahip olmak maksadıyla başlatılmıştır. Dizaynı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından gerçekleştirilen gemi için Türk Patent Enstitüsü Kurumu tarafından
2 Kasım 2016 tarihinde DİMDEG Projesi Patenti düzenlenmiştir. DERYA (A-
590) bu görevlere yönelik olarak denizde akaryakıt ikmali, akaryakıt transfer
sistemi ile ikmal, yiyecek, tatlı su ve cephane bütünlemeleri yapabilecektir. 

Lojistik Destek Gemisi Tedariki Projesi, platformlarımızın akaryakıt, tatlı su
ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılmıştır. İnşa süreci devam
eden birinci gemi YÜZBAŞI GÖNGÖR DURMUŞ (A-574) 2016 yılında denize
indirilmiştir. İkinci gemi ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ’nin (A-575) ise Haziran 2017
ayında denize indirilmesi planlanmaktadır. Gemilerimiz ile akaryakıt depola-
rının bütünleme ikmalleri, depolar arası akaryakıt transferleri, helikopter ope-
rasyonu ile dikey ikmal eğitimleri icra edilebilecektir.

sonnel. During sea trials, it is recorded the top speed of the ship is approx-
imately 19 knots. She is the fastest LST (Landing Ship Tank) of the world.
She has the ability to make stern-gate-marriage, which enables the carried
amphibious vehicles transferring fast and easily to the other landing vehi-
cles.

Fastest LCT Of The World And Has The Highest Cargo Capacity
The ship is totally designed and built by Turkish Shipbuilding Industry.

She is able to carry up to approximately 420 tons of cargo or 260 personnel.
During sea trials, it is recorded the top speed of the ship is approximately
20 knots. She is the fastest LCT of the world and has the highest cargo ca-
pacity. She has ballistic protection over certain areas. With 2 of 25mm gun
(STOP), she has a tremendous firing impact.

Tuzla Class Patrol Ship; Fast, Flexible and High Manouverability
Tuzla Class Patrol Ships have been designed by Dearsan Shipyards in

order to meet the operational requirements of the Turkish Navy such as;
protecting regional maritime areas, patrol in littoral waters, reconnaissance
and surveillance, fighting against illegal activities, protecting naval bases and
harbors. Their final delivery was completed in 2016.

TCG ALEMDAR: The Only Example of Her Kind with Her Compability
Properties
TCG ALEMDAR (A-582), which is the most modern and equipped sub-

marine rescue ship now, was built by İstanbul Shipyard to meet Turkish
Naval Forces Command’s needs. TCG ALEMDAR (A-582) is equipped to rescue
crew from a distressed submarine and detect, inspect and rescue of wreck-
age. 

TCG ALEMDAR is the best of its kind for being capable of working with
both USA Submarine Rescue Diving Recompression System (SRDRS) and
NATO Submarine Rescue System (NSRS). Another featuring property of her is
that she is able to ventilate a distressed submarine up to 600m depth, which
is internally pressurized up to 5 bar.

Ghazi Alemdar’s (which was a symbolic figure in Turkish War of Inde-
pendence for her supports in extremely hard conditions) honorable memo-
ries are kept alive by her name TCG ALEMDAR. She will attend to personel
rescue from the submarine training in June 2017. She is also planned to

participate in Dynamic Monarch-17 Exercise (8-22
September 2017), which is an international exer-
cise held by Turkey in Aksaz/Marmaris.

Rescue and Towing Ships IŞIN (A-583) and
AKIN (A-584), built by Istanbul Shipyard, are ex-
pected to accomplish the tasks of; rescuing and
towing the wounded/grounded or failed ships,
supporting/re-floating wounded ships, underwater
repair and wreckage removal along with person-
nel recovery. 

Existence in all seas
The purpose of the Fast Combat Support Ship

Acquisition Project is to obtain a new platform for
carrying out Amphibious Operations, Peace Sup-
port Operations, Disaster Relief Operations, Non-
Combatant Evacuation Operations, and
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Orta Ölçekli Küresel Güç Aktarım Yeteneğine Sahip
Deniz Kuvveti Olma Yolunda
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; geleneksel  tehditlere karşı caydırıcılığını ve

asimetrik/hibrit risklerle mücadele yeteneğini geliştirerek tüm dünya deniz-
lerinde hak ve menfaatlerimizi korumak ve bölgesel/küresel barış ve istikrara
katkı sunabilmek için tüm platform ve sistemleriyle Orta Ölçekli Küresel Güç
Aktarım Yeteneğine sahip bir deniz kuvveti olma yolunda yenileşme çaba-
larını sürdürmektedir.

Bu bakımdan, savunma sanayi alanındaki ulusal ve uluslararası pek çok
aktörü biraraya getirerek yeni fikir, ürün ve sistemlerin tanıtıldığı prestijli bir
fuar olan IDEF’in sağladığı yenilikçi bakış açısı da oldukça değerlidir. Katılımcı
ülkeler arasında etkileşim sağlanması, yeni fikirlerin oluşturulması, dostluk ve

iş birliğinin geliştirilmesi, ülkelerin kendi potansiyelini keşfetmesi açısından
da önemli bir mecra olan IDEF ‘17 Fuarına, Türk Deniz Kuvvetleri TÜYAP Fuar
ve Kongre Merkezi 12 numaralı salonda iştirak edecektir. Ziyaretçiler, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığını, Komutanlığımızca yürütülen projeleri tanıtıcı maketler
ile görsel ve yazılı materyallere buradan ulaşabileceklerdir. Ayrıca; Büyükçek-
mece’de bulunacak olan gemilerimiz de ziyaret edilebilecektir.

IDEF ‘17 Fuarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığını temsilen Tuğamiral Necmi
YILDIRIM, Mühendis Albay Mustafa MURAT, İkmal Albay Gürcan İŞLEK, Mü-
hendis Albay Tolga BOZKAYA, Deniz Binbaşı Ömer Faruk KILIÇ, İkmal Binbaşı
Sinan SÖNMEZ, Mühendis Yüzbaşı Ufuk DEMİR iştirak edecektir.
Türk Deniz Kuvvetleri olarak, IDEF ‘17 Fuarı’nın tüm ziyaretçi ve katılımcılara
tanıtım ve iş birliği konusunda olumlu katma değer sağlamasını dileriz. ID

Command/Control Missions. To achieve these missions DERYA (A-590) will
be able to transfer oil, fresh water and food via replenishment at sea (RAS)
operations. The Fast Combat Support Ship was designed by the Turkish Navy
and its design was patented by the Turkish Patent Institute on 2 November
2016. 

The purpose of the Small Oiler Replenishment Ship Acquisition Project
is to obtain two new platforms to transfer oil, fresh water and food in order
to meet the needs of various other platforms. First ship of the project,
YÜZBAŞI GÖNGÖR DURMUŞ (A-574), was lauched in 2016 and is still under
construction. The anticipated launch time of the second ship of the project,
ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ (A-575), is June 2017. These ships will be used for
the replenishment of the oil depots and transferring oil between oil depots.
They will also have the ability to perform helicopter operations and helicopter
in-flight refueling.

On a Way To Become a Naval Force That Has a
Medium-Scale Global Power Transfer Capability
Turkish Naval Forces Command aims to be deterrent against traditional

threats, have a combat with asymmetric/hybrid risks ability, protect rights
and interest at seas all over the world and contribute to world peace. So, it
keeps working on renovation to become a Naval Force that has a medium-
scale global power transfer capability. 

For that reason, IDEF does not only bring national and international de-
fence industry participants together to introduce new ideas, products and
systems but also prestigious IDEF’s revolutionary point of view is very valu-
able. IDEF is a fair that contributes to an alliance and cooperation between
participant countries and a chance for countries to realize their potentials.
Turkish Naval Forces Command will participate in this fair in TÜYAP İstanbul
Fair and Congress Center at Hall 12. Visitors can view our command’s proj-
ects, models, visual and written contents there. Also, the boarded Turkish
Navy Ships can be visited in Büyükçekmece.

Turkish Naval Forces Command will be represented by Rear Admiral
Necmi YILDIRIM, Captain Mustafa MURAT, Captain Gürcan İŞLEK, Captain Tolga
BOZKAYA, Lieutenant Commander Ömer Faruk KILIÇ, Lieutenant Commander
Sinan SÖNMEZ and Lieutenant Ufuk DEMİR.

As Turkish Naval Forces Command, we wish IDEF ‘17 brings beneficial
thoughts to all the visitors about publicity and cooperation ID

DERYA (A-590) Fast Combat Support Ship

YÜZBAŞI GÖNGÖR DURMUŞ (A-574) 
Small Oiler Replenishment Ship.
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SAHİL GÜVENLİK
KOMUTANLIĞI

COAST GUARD
COMMAND 

2692 Sayılı Kanun ile kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK), kurul-
duğu 1982 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarında
kolluk kuvveti olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

25 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan 668 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile silahlı bir genel kolluk kuvveti olarak doğrudan İçişleri Bakan-
lığı’na bağlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı, ulkemizin yaklaşık yarısına denk
büyüklükte bir alana sahip “Mavi Vatan” denizlerimizde emniyet ve güvenliğin
sağlanması, insani bir görev olan denizde arama kurtarma faaliyetlerinin ic-
rası, düzensiz göç ve kaçakçılıkla m cadele, doğal afetlerde yardım, stratejik
önemi haiz tesislerin korunması, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği
ile mücadele gibi birçok alanda kanunlarla kendisine tevdi edilen görevler
kapsamında ulusal ve uluslararası mevzuatı uygulamaktadır.

Profesyonel personeli ile “Denizlerde güvenlik ve emniyeti sağlama, ulu-
sal çıkarları, çevreyi ve doğal kaynakları koruma” misyonu doğrultusunda
378.000km2'lik bir deniz yetki alanı ve arama kurtarma sorumluluk sahası ile
8.484km’lik sahil şeridini içine alan bir bölgede, 7 Ana Ast Komutanlık, 15
Deniz ve Hava Grup Komutanlığı ile 66 üs/limanda konuşlanan Sahil Güvenlik
Komutanlığı; 101 gemi, 76 küçük tip bot, 14 helikopter, 3 uçak ve 8 Mobil
Radar Timi (MORAD) ile 7 gün 24 saat görev icra etmektedir.

Türkiye’nin deniz yetki alanlarından sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan
Sahil Güvenlik Komutanlığı, küresel ve bölgesel güvenlik ortamında meydana
gelen gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan yeni harekât ihtiyaçlarını karşıla-
mak ve bu kapsamda daha esnek ve etkili bir kuvvet yapısına ulaşmak üzere
kendisini sürekli olarak yenilemektedir.

Geçmiş deneyimler; caydırıcı, gelişmiş imkân ve kabiliyetlere sahip bir
Sahil Güvenlik teşkilatı olmanın yalnızca dışa bağımlı platform, silah veya sis-
temlere sahip olmakla mümkün olamayacağını, buna karşılık bilim ve tek-

TURKISH oast Guard Command founded with the enactment Law
No:2692 has been operating within Maritime Jurisdiction Areas of Turkish
Republic as a law enforcement service since its establishment in 1982.

Turkish Coast Guard Command being directly affiliated to the Ministry of
Interior of Republic of Turkey as a general armed law-enforcement service
pursuant to the Decree Law No.668 published on 25 July 2016 implements
national and international laws within the framework of the missions as-
signed to her with acts ranging from ensuring maritime security and safety
within our seas ‘Blue Borders’ which is equal to nearly half of the surface
area of Turkey, conducting SAR operations as a humanitarian responsibility,
combating irregular migration and smuggling/trafficking, disaster relief oper-
ations, protecting strategic facilities to preventing illegal fisheries and marine
pollution.

Turkish Coast Guard Command with her professional staff in line with
her mission ‘Providing security and safety at seas, protecting national inter-
ests, marine environment and natural resources’ operates on 24/7 basis
within maritime jurisdiction area and search and rescue area of 378.000km2

and 8.484km coastline along with 7 Main Subordinate Commands, 15 Naval
and Air Group Commands and 101 CG ship, 76 small type of boat, 14 heli-
copter, and 3 aircraft as well as 8 Mobile Radar Team (MORAD) deployed at
66 naval bases/ports.

Turkish Coast Guard Command, the sole general law enforcement serv-
ice responsible of maritime jurisdiction areas of Turkey, constantly renews
herself in order to meet the new operational requirements emerging from
the developments in global and regional security environment with a view
to reaching a more flexible and effective force structure.

Past experiences have proved that being a deterring coast guard with
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nolojideki gelişmeler paralelinde bir millî sa-
nayinin gelişmesiyle ancak mümkün olabile-
ceğini kanıtlamıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı geçtiğimiz on
yıllık dönemde Türk Savunma Sanayi, gemi in-
şası ve deniz platformlarına yönelik komuta,
kontrol ve bilgi sistemlerinin üretimi konula-
rında önemli bir gelişme göstermiştir. Türk Sa-
vunma Sanayisi tarafından üretilen gelişmiş
teknolojiye sahip maliyet-etkin ürünler Sahil
Güvenlik teşkilatına sahip diğer ülkeler tarafın-
dan da talep görmekte ve bu anlamda millî
savunma sanayimiz uluslararası alanda reka-
bet edecek seviyeye ulaşmış bulunmaktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, çağdaş tekno-
lojiden istifade ederek araç ve teknik ekipman
tedarik çalışmalarına büyük bir hızla devam
etmekte ve önümüzdeki 10-20 yıl içinde ya-
pılacak yatırımlarla, sahillerimiz ve kara suları-
mız ile Türk Münhasır Ekonomik Bölgesinde
ve uluslararası sularda etkinliğini daha da artıracak bir yapıya kavuşma yo-
lundadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen
modernizasyon projeleri;

Arama Kurtarma Botu Projesi
Özellikle ağır deniz şartlarında Sahil Güvenlik görevlerinin etkinlikle yerine

getirilebilmesi maksadıyla;
En az 7 deniz durumunda denizden kazazedeleri alabilen, bot personeli

ve kazazedeler dâhil tam yükte self-righting özelliğini gerçekleştirebilen, bot
üzerinde; toplamda en az 75 kişi kapasiteli, 3 cansalı bulunan ve 20 kaza-
zedeyi iç mahalde emniyetli olarak oturacak şekilde barındırabilen Arama
Kurtarma Botu tedariki planlanmaktadır.

600 Sınıfı Sahil Güvenlik Gemisi Projesi
Sahil Güvenlik görevleri kapsamında icra edilen faaliyetlerde etkinliğin

artırılması maksadıyla, en az 5 gün süre ile limandan bağımsız bir şekilde
kesintisiz seyir yapabilecek, ağır deniz şartlarında/açık denizlerde görev ya-
pabilecek, dayanıklı tekne yapısında, sığ sularda konuşlandırılmasına imkan
sağlayacak ve görevin gerektirdiği modern teknolojik özelliklere sahip 600
Sınıfı Sahil Güvenlik Gemisi Projesi önümüzdeki dönemde yeniden değer-
lendirilecektir.

Kontrol Botu Tedariki Projesi
Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumluluk alanı dâhilinde ger-

çekleşen olaylara kısa sürede müdahale edebilecek, kıyı sularında ani mü-
dahale görevlerinin maliyet etkin bir şekilde icra edilmesine imkân
verebilecek ve mevcut kontrol botlarından hizmet dışına ayrılanların yerine
ağır deniz şartlarına dayanıklı,
ani ivmelenmeye uygun,
darbe ve sarsıntılara dayanıklı
yapıya sahip, 1 metre derin-
liğe kadar sularda emniyetli
bir şekilde görev yapabilecek
Kontrol Botu Projesine SSM
ile koordineli olarak devam
edilmektedir.

Avrupa Birliği (AB)
Projeleri
Özellikle düzensiz göçle

mücadele ve kıyı sularda
arama kurtarma maksatlı ola-
rak kullanılacak ve proje be-
delinin %85’i AB fonlarından,
%15’i ise milli bütçeden kul-
lanılarak finanse edilmek

modern/developed capabilities cannot be realized just
by having foreign-dependent platforms, weapons and
systems. On the other hand, it would only be possible
by developing a national industry in parallel with scien-
tific and technological advancements.

Turkish Coast Guard Command has made a consid-
erable development on the manufacture of command,
control and information system concerning Turkish de-
fense industry, ship construction and naval platforms in
the past decade. The cost-effective assets with
modern/developed technology manufactured by Turkish
Defence Industry are also demanded by other counties’
coast guard agencies and in this regard, our national in-
dustry has reached to a level that will allow it to compete
in the international arena.

Turkish Coast Guard Command continues the pro-
curement of assets and technical equipment by bene-
fiting from the state of the art technology and she is on
her way to reach a force structure that will allow her to
operate more effectively with the 10-20 year future in-

vestments within our coastlines, territorial waters and Turkish Exclusive Eco-
nomic Zone as well as international waters.

The main modernization projects of the Turkish
Coast Guard Command are as follows;

SAR Ship Project
SAR ships procurement project is underway in order to conduct coast

guard missions effectively, especially under heavy sea conditions. The ships
to be procured are expected to be capable of taking the survivors on board
at least in sea state 7, carrying out selfrighting when boat staff and all sur-
vivors are on board and carrying at least 75 staff in total on board, having
3 life-boats and sheltering 20 survivors inside in sitting position safely.

600 Class Coast Guard Ship Project
In order to enhance the efficiency of the activities carried out within the

framework of coast guard missions, the project on the procurement of 600
Class Coast Guard ships is to be reconsidered in the upcoming period. The
ships to be procured are expected to navigate at least 5 days uninterruptedly
separate from the port, to operate under severe sea conditions/on high seas,
to have enduring ship structure, to have low draft capability that will allow
to be deployed at ports in shallow waters and to possess the modern tech-
nological features required by the mission.

Control Boat Procurement Project
The project on the procurement of the control boats is ongoing in co-

ordination with the Undersecretariat for Defense Industries. The boats to be
procured are expected to intervene the incidents that occur within the re-
sponsibility and mission areas of coast guard in a short time, to conduct in-

tervention operations on the
coastlines cost-effectively, to
have endurance for severe sea
conditions instead of the de-
commissioned boats, to be
suitable for sudden accelera-
tion, to have an enduring and
crash-proof structure and to op-
erate safely within the waters
up to 1 meter depth.

European Union (EU)
Projects

The procurement of 20 fast
intervention boats with closed
cabin and aluminum hull as
well as 6 mobile radars to be
utilized for combating irregular
migration and SAR operations

Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent OLCAY.

Deputy Commander of the Turkish Coast Guard Rear 
Admiral Bülent OLCAY.
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üzere, 20 adet kapalı kabinli, alüminyum gövdeli hızlı müdahale botu ve 6
adet Mobil Radar (MORAD) aracının tedarikine ilişkin IPA II proje süreci devam
etmektedir. Ayrıca, AB kriz fonu kullanılarak 6 adet Arama Kurtarma Botunun
tedarik süreci devam etmektedir.

Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi
Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi ile deniz sınırlarının güvenliğinin

artırılması, arama kurtarma faaliyetlerinin icrasına destek sağlanması, kaçak-
çılık ve düzensiz göç faaliyetlerinin engellenmesi, yasa dışı su ürünleri avcı-
lığına engel olunması, deniz kirliliğinin önlenmesi ve kanunlarla verilen diğer
görevlerin etkinlikle yerine getirilebilmesi maksadıyla;
l Türk karasularının %95’inde radar kapsaması sağlanması,
l Elde edilen veriler üzerinde yapılacak otomatik analizlerle tehditlerin

erken tespitinin sağlaması ve insan hatasının en aza indirilmesi,
l Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın işbirliği yaptığı tüm kamu kurumlarıyla

otomatik veri alışverişin sağlanması,
l Müşterek deniz resminin oluşturulmasına katkı sağlamak için ilgili

kurumlarla bilgi alışverişi kapısı olması,
l Tanımlanmış deniz resmi ve veritabanlarının analizine imkân

sağlayarak planlamaların dayandırılacağı istatistiki verilerin sağlanması,
l Radara dayalı tespit, Otomatik Tespit Sistemleri/Elektro Optik (OTS/EO)

ile teşhis ve delillendirme sağlanması amaçlanmaktadır.

Toplam 4 safhada tamamlanması planlanan projenin ilk safhasının 2017
yılı sonunda, son safhasının ise 2023 yılında faaliyete geçirilmesi hedeflen-
mektedir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, ‘Denizlerde akla ilk gelen ve güven veren
saygın bir kurum
olma’ vizyonu doğrul-
tusunda, sahip ol-
duğu modern ve
güçlü platformları, ni-
telikli personeli ve
geçmişinden elde et-
tiği deneyimlerle de-
nizlerimizi daha
güvenli hâle getirmek
ve sahip olduğumuz
doğal kaynaklarımızı
korumak amacıyla,
‘Denizcinin Dostu’
olarak, büyük bir
çaba ile görev yap-
maya devam ede-
cektir ID

within coastlines is still underway within the framework of IPA II project. The
boats are procured through financing 85% of project cost from EU funds
and 15% of it from national budget. Additionally, the procurement process
of 6 SAR boats/ships through using EU crisis fund is still ongoing.

Coastal Surveillance Radar System (CSRS) Project
In view of ensuring the security of maritime borders, supporting SAR op-

erations, combating smuggling/trafficking and irregular migration, preventing
illegal fisheries and marine pollution and conducting the assigned missions,
the following activities are intended to be realized via ‘Coastal Surveillance
Radar System Project (CSRS)’;

l Ensuring 95% radar coverage within Turkish territorial waters,
l Detecting the threats early through automatic analysis of obtained

data and minimizing the human errors,
l Providing automatic information exchange with all institutions and

organizations that Turkish Coast Guard cooperates,
l Cooperating with relevant government agencies on exchange of

information for the purpose of contributing to the formation of the joint mar-
itime picture

l Providing statistical data on which the plans will be based through
using recognized maritime picture and analysis of databases

l Ensuring radar-based detection and providing identification and
proof via Automatic Detection Systems/Electro Optical Systems.

The CSRS project is planned to be implemented in four phases. The first
phase of the project will be operational at the end of 2017 and the last
phase in 2023.

Turkish Coast Guard
Command in line with its
vision ‘Being an out-
standing, reliable and
prestigious agency at
seas’ will continue to
operate in a devoted
manner as ‘Friend of
Seamen’ along with
modern and strong plat-
forms and professional
staff as well as learning
from the past experi-
ences with the aim of
making our seas more
secure and safer and
protecting our natural re-
sources ID



                                

Turbofan Motorlar   Turboprop Motorlar    Turbojet Motorlar 
* F110-GE-100/129   * TYNE-MK 22    * J79-GE-17 
* TF33-PW-100A   * T56-A-7B/15 LFE   * J85-GE-5H/CAN-15 
     * CT7-9C 
     * MAK LA 1A1 

      
Gaz Turbin Komp. ve Çalı tırıcılar  Turboshaft Motorlar  
* F-16 JFS     * T700-401C 
* GTC 85-70/71     * T700-701 A/C 

1’ NC  HAVA BAKIM FABR KA MÜDÜRLÜ Ü
 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlü ü sorumlulu undaki uçak ve motorların hidrolik, 
pnömatik, mekanik, elektrik ve aviyonik sistemlerinin bakımı / testi, tadilat ve modernizasyonu 
ile yapısal parça onarım ve de i im hizmetlerini kapsamaktadır. 

 

                              
 
 

                                                              

Motor Fabrika Seviyesi Bakım 

F-16 F-4E/2020 NF-5A/B 

T-38A/M KT-1T 

             

Onarım – malat – Kalibre 

Mekanik-Aviyonik 
Ünite Onarımı 

Parça malatı Cihaz ve Teçhizat 
Kalibresi

Uçak Fabrika Seviyesi Bakım Kabiliyeti 
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Turbofan Engines   Turboprop Engines    Turbojet Engines 
* F110-GE-100/129   * TYNE-MK 22    * J79-GE-17 
* TF33-PW-100A   * T56-A-7B/15 LFE   * J85-GE-5H/CAN-15 
     * CT7-9C 
     * MAK LA 1A1 

      
Aircraft Starters Engines   Turboshaft Engines  
* F-16 JFS     * T700-401C 
* GTC 85-70/71     * T700-701 A/C 
* GTC 85-160A/180 

 Includes the services of maintenance, overhaul, modification and modernization of 
aircraft and engines the responsibility of 1st Air Maintenance Factory Directorate 
(1st AMFD) along with the repair of hydraulic, pneumatic, mechanic, electrical and avionic 
systems and repair of structural part.

 

                              
 
 

                                                              

Aircraft Engine Depot Level Maintenance 

F-16 F-4E/2020 NF-5A/B 

T-38A/M KT-1T 

             

Maintenance – Manufacturing - Calibration 

Mechanical & Avionic 
Parts Repair 

Parts Manufacturing Calibration 

Aircraft Depot Level Maintenance & Repair (DLM)  

1st AIR MAINTENANCE FACTORY DIRECTORATE
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Avrupa ülkelerinin JSF Projesi kapsamında tedarik 

edece i F-35A uçaklarının motor depo seviyesi bakım 
i lemleri 2019 yılından itibaren 1'inci Hava kmal Bakım 
Merkezi Komutanlı ı'nda gerçekle tirilecektir. 
 
                                                              

1’ NC  HAVA BAKIM FABR KA MÜDÜRLÜ Ü

F135 Motoru Avrupa Bölgesi Bakım, Onarım, Tadilat Sorumlusu 

Silah Sistem Geli tirme ve Entegrasyon  
Mekanik Tasarım 
Yapısal ve Aerodinamik Analiz  
 (Uçak, Uçak Parçası, Yük Ayrılma) 

 

 
Uçu  Test    
• Uçu  Yükleri Testi 
• Çırpıntı Testi             Aviyonik Entegrasyon 
• Çevresel artlar Testleri 
• Uçu  Nitelikleri Testi 
• Performans ve Sürükleme Testi 
• Esir Ta ıma Uçu  Profili Testleri 
• Ayrılma Testleri 
• Güvenli Ayrılma (Jettison) Testi 
• Balistik Uçu  Testlerinin 

MIL-HDBK-1763'e göre  
planlanması ve icra edilmesi. 

Atılım Jet/Fan Motor Bremzesi

 

Atılım Pistonlu Motor Bremzesi 

 

 

 

 

 
Tasarım – malat – Kurulum - Servis 
lk ve tek Milli Turbojet/Turbofan Motor Test 

Sistemi olan Atılım Bremzesinin tasarım ve imalatı 
1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlü ü tarafından 
gerçekle tirilmektedir. 

 

 

• AS 9100 
• AS 9110 
• AQAP 2110/2310  
• AQAP 160  
• TS EN ISO 9001 
• TS EN ISO 14001 
• TS 18001 
• NADCAP (X-RAY) Sertifikası 
• AFMETCAL Uygunluk Belgesi
• TAI Uygunluk Belgesi 
• THY Uygunluk Belgesi  
• TEI Uygunluk Belgesi 

 

SERT F KALAR
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In this context, beginning from the year 2019, F135 engine 
depot level maintenance, repair, overhaul and upgrade 
activities of all F-35A aircraft, to be procured by the 
European Countries under the Joint Strike Fighter Program, 
will be performed at 1st Air Maintenance Factory Directorate.  
 

F135 Engine European Regional Maintenance, 
Repair, Overhaul and Upgrade Provider 

Technology and Weapon System Development
Mechanical Design 
Structural and Aerodynamic Analysis 

 

 
 
Flight Test   
• Flight Loads Test    Avionics Integration 
• Flutter Test 
• Environmental Tests 
• Flying Qualities Test 
• Performance and Drag Test 
• Captive Flight Profile Tests 
• Employment Tests 
• Jettison Test 
• Ballistics Tests according to  

MIL-HDBK-1763 

Atılım Turbojet/Turbofan Engine Cells

 

Atılım Piston Engine Test Cells 

 

 

 

 

 
 

Design – Manufacturing  
Installation - Service 

The design and manufacturing of the first and 
only national Turbojet-Turbofan engine test cell 
system; Atılım Test Cell has been carried out by 
1st Air Maintenance Factory Directorate.   

 

 

• AS 9100 
• AS 9110 
• AQAP 2110/2310  
• AQAP 160  
• TS EN ISO 9001 
• TS EN ISO 14001 
• TS 18001 
• NADCAP (X-RAY) Certificate 
• AFMETCAL Quality Approval 
• TAI Quality Approval 
• THY Quality Approval   
• TEI Quality Approval 

     

1st AIR MAINTENANCE FACTORY DIRECTORATE

CERTIFICATES
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2'NC  HAVA BAKIM FABR KA MÜDÜRLÜ Ü 

 Müdürlü ümüz tesisleri, 1926 yılında Türkiye Tayyare 
Cemiyeti ve Alman Junkers Tayyare fabrikasının mü tereken 
olu turdukları TOMTA  irketi tarafından Türkiye'nin ilk uçak 
fabrikası olarak kurulmu tur. Tayyare Fabrikası üretime 
ba ladıktan sonra ilk i  olarak, Türk Hava Kuvvetlerinin Junkers 
A-20 ve G-23 uçaklarının bakımlarını gerçekle tirmi tir. 1933 
yılından sonraki tarihlerde ABD, Almanya, Polonya ve ngiltere 
devletleri ile yapılan anla malar ve Türk mühendis ve i çilerinin 
büyük emek ve gayretleriyle Hawk, Fledgling, Gota PZL ve 
Magister uçaklarının lisans altında imalatına geçilmi tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1950 yılından itibaren tesisin ismi Hava kmal Merkezi olarak 
de i tirilmi  ve 1970 yılında, reorganizasyon ve modernizasyon 
projesine dahil edilerek Hava kmal ve Bakım Merkezi olmu tur.  
01 Temmuz 1975 tarihinde ismi kmal Bakım Merkezi Komutanlı ı 
olarak de i mi , 19 ubat 1986'dan itibaren de adı 2’nci Hava 
kmal Bakım Merkezi (H BM) Komutanlı ı olarak de i tirilmi tir. 
Mart 2017 tarihinden itibaren 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlü ü 
(HBFM) adı kullanılmaktadır. 
 

 
 2’nci HBFM sorumlulu undaki uçakların; hidrolik, pnömatik, 
mekanik, elektrik ve aviyonik sistemlerinin bakımı/testi, tadilat ve 
modernizasyonu ile yapısal parça onarım ve de i im hizmetlerini 
yerine getirmektedir. 
 

 
 
 Ana faaliyet sahası; C-130, C-160, CN-235 kargo/ula tırma, 
KC-135R tanker, T-41D ve SF-260D e itim uçaklarının bakım, 
onarım ve revizyon i lemleridir. 
 
 

Ü Ü

 
 
 
 
 

 
 2’nci HBFM Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ula tırma, tanker ve e itim uçakları yanında F-4, F-5, F-16 gibi muharip 
uçaklar ile nsansız Hava Araçlarına ait ünitelerin bakım, onarım ve revizyon ihtiyaçlarının kar ılanması amacıyla hizmet veren kapsamlı 
atölye kabiliyetlerine sahiptir. 

• Uçak Motor Revizyon Atölyesi 

• Uçak Aksesuarları Revizyon Atölyeleri 

 (Hidrolik-Pnömatik- ni  Takımları, Kaporta, 
Kompozit ve Plastik, Pervane, Ya -Yakıt 
Üniteleri, Elektronik, Radyo ve Haberle me, 
Elektrik Üniteleri, Aviyonik Gösterge ve Gyro, 
Uçak Dö eme) 

• Tahribatsız Muayene (TM) Atölyeleri 

 (Gözle Kontrol, Sıvı Penetrant, Manyetik 
Parçacık,  Eddy-Current, Ultrasonik, X-Ray) 

• Hassas Ölçü Aletleri Kalibrasyon Laboratuvarı 
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 The Command facilities were established, at the beginning, as 
the first airplane factory of Turkey by TOMTA  Company jointly 
founded by the Turkish Airplane Society and German Junkers 
Airplane Factory in 1926. Immediately after beginning production, 
the Airplane Factory completed, firstly, the maintenance 
operations of JUNKERS A-20 and G-23 planes belonging to the 
Turkish Air Force. After years following 1933, Curtis-Hawk, 
Fledgling, Gotha PZL, and Magister airplanes were manufactured 
under the license agreements signed between the USA, Germany, 
Poland, and England and with great efforts of Turkish engineers 
and employees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The name of facilities was changed as the “Air Supply Center” 
as of the date of the year 1950 and after it was included into the 
Reorganization and Modernization Project, it was named as, the 
“Air Supply and Maintenance Center” in 1970. On July 1, 1975 it 
became the “Supply and Maintenance Center Command”. The 
name, “2nd Air Supply and Maintenance Center (ASMC) 
Command” was used as from 19th of February, 1986. The facilities 
have been named as the “2nd Air Maintenance Factory Directorate” 
(AMFD) as from March, 2017.     
 
 

 
 DLM activities include the services of maintenance/testing, 
modification, and modernization along with repair of the hydraulic, 
pneumatic, mechanic, electrical, and avionics systems and repair 
of structural parts of aircraft under the responsibility of the  
2nd AMFD. 
 

 
 
 The main scope of activities of the Center is focused on 
maintenance, repair, and overhaul of Cargo/Transport aircraft 
C-130, C-160, and CN-235; KC-135R tanker; and the trainers 
T-41D and SF-260D. 
 

 
 
 
 
 

 
 The 2nd AMFD has a wide range of backshop capabilities serving to meet the requirements of maintenance, repair, and overhaul of the 
units of the transport, tanker, and training aircraft along with combat aircraft such as F-4, F-5, and F-16 and Unmanned Air Vehicles in the 
inventory of the Turkish Air Force. 

• Painting & Corrosion Preventing Hangar 

• Aircraft Engine Overhaul Backshop  

• Aircraft Accessories Overhaul Backshop 

 (Hydraulic-Pneumatic-Landing Gears, Sheet Metal, 
Composite & Plastics, Propeller, Fuel & Oil 
Systems, Electronics, Radio & Navigation, Electric 
Systems, Avionics Instrument & Gyro, Upholstery) 

• Non-Destructive Inspection (NDI) Backshop 

 (Visual, Dye Penetrant, Magnetic Particle, 
Eddy-Current, Ultrasonic, X-Ray) 

• Precision Measurement Equipment Calibration 
Laboratory 
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2'NC  HAVA BAKIM FABR KA MÜDÜRLÜ Ü 

 
 Hv.K.K.lı ı envanterindeki silah sistemlerinin idame ve i letmesine yönelik olarak imalat teknolojileri 6 grupta toplanabilir. 2’nci HBFM 
yakla ık 15.000 kalem yedek parça üretim kabiliyetine sahiptir. 

• Tala lı malat Teknolojileri 

 Torna-Freze-Ta lama  

• Sac leri Teknolojileri 

 Kesme-Bükme-Pres-Montaj-Boru/Hortum 

• Sıcak ler Teknolojileri 

 Kaynak-Döküm-Dövme -Isıl i lem 

• Yüzey Hazırlama Teknolojileri 

 Kaplama-Boya-Kumlama 

• Kompozit Teknolojileri 

 Lastik-Termo Plastik-Balistik-CTP 

• Tekstil Teknolojileri 

 Para üt- Polyester Esaslı Kuma lar 

 

 
 A ır görev makinaları, araçlar ile motorların fabrika seviyesi bakımı ve bunlara ait komponentlerin tamiri 2’nci HBFM’nde 
gerçekle tirilmektedir. Bununla birlikte, Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları do rultusunda araçlar tasarlanıp imal edilebilmektedir. 

Di er Bakım Onarım Faaliyetleri 
• Yangın minimaksları ve 

ünitelerinin bakım onarımı ve 
dolumu 

• A ır görev makinaları, araçlar 
ile motorların fabrika seviyesi 
bakımı 

• Klima, havalandırma ve 
yangın söndürme sistemleri 

• Mekanik ve elektronik tezgah 
ve teçhizatları, uçak 
durdurucu hook, a  ve mobil 
bariyer sistemlerinin bakım 
onarımı 

• Sıvı oksijen nitrojen imalatı, 
dolumu ve testi 

• Oksijen ve nitrojen üretim 
cihazı bakım onarımı 

• Uçak çalı tırıcılar, aydınlatma 
cihazları, jeneratörler, 
kompresörler 

• MG-3/G-3 makineli tüfek ve 
hafif silahlar 

Seyit Onba ı Bomba Yükleme Aracı 

 JSF uçaklarında da bomba yükleme 
kabiliyetine sahip olabilecek bir Bomba 
Yükleme Aracı (BYA) üretilmesi projesi 
2011 yılında ba lamı , 2013 yılında prototipi  

 

tamamlanan BYA'nın seri üretimine 2014 
yılında geçilmi tir. Seyit Onba ı adı verilen 
BYA'dan 2020 yılına kadar toplam 70 adet 
üretilmesi planlanmı tır. Diferansiyel 
haricindeki tüm parçaları yerli olup, di er 
malzemelerin %75'i 2'nci HBFM’nde imal 
edilmektedir. 

RAHVAN Uçak Çeker malatı  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2'nci HBFM tarafından, idame ve 
i letme açısından ekonomik, yedek parçası 
yaygın, yerli malı malzemelerden olu an, 
kullanımı kolay ve standardize bir yapıyı 
sa layan, uluslararası standartlara uygun 
ve arızası kısa sürede faal edilebilen uçak 
çeker aracı ihtiyacının milli imkânlarla 
kar ılanması amacıyla 2010 yılında Rahvan 
Uçak Çeker projesi ba latılmı tır. Prototip 
imalatı sonrası 2014 yılında seri üretime 
geçilmi tir. 
 

RAHVAN Teknik Özellikler 
 Geri Görü  Kamera Sistemi, Otomatik 
Klima, Direksiyon Kontrollü, Arka 
Diferansiyel (Yengeç, Koordine 
Menevralar), Standart Kapalı Kabin, 12V 
Römork Çıkı ı, Kabin çi Kontrollü Avcı 
Lamba, Kavramalı Park Freni  
Motor : TÜMOSAN 4DT39 
  Turbo-Dizel 
Güç : 95 HP @2500 rpm 
Max. Tork : 370 nm @1500 rpm 

anzıman : Powershift, tam otomatik 
Fren : 5 Plakalı ya  banyolu 
Direksiyon : Hidrolik ba ımsız   
  hidrolik pompalı 
Çeki  sistemi : 4 wd 
Manevra : 4 ws 
Dönü  yarıçapı : 4400 mm 
Hiz : MAX 32  
  km/h ( leri/Geri) 
A irlik : 5250 kg 
Uzunluk : 4000 mm 
Geni lik : 2400 mm 
Yükseklik : 2650 mm 
  (2350 mm çakar  
  lamba hariç) 
Yerden yükseklik : 330 mm 
Yakla ma açısı : 41° 
Ayrılma açısı : 28° 
Personel kapasitesi : 2+4 

 
 2’nci HBFM AFMETCAL kalibrasyon, AS 9100, AS 9110, 
ISO 9001ve AQAP-2110 Kalite Yönetim Sistemi, SHY-145 
Sivil Havacılık Uçak Bakım ve Onarım, ISO 18001  Sa lı ı 
ve Güvenli i, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelerine 
sahiptir. 2009 yılında Lockheed Martin ve 2015 yılında 
AIRBUS firmaları tarafından Yetkili Servis Merkezi Belgeleri 
verilmi tir. 
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 The manufacturing activities can be classified, within the scope of maintaining and operating the weapon systems in the inventory of 
the Turkish Air Force Command, under six groups. The 2nd AMFD has an annual production capacity of about 15.000 items. 

• Machining Operations 

 Lathing-Milling-Grinding 

• Sheet-Metal Technologies 

 Cutting/Bending-Pressing-Assembling-Tube/Hose  

• Hot Working Technologies 

 Welding-Casting-Forging-Heat Treatment 

• Finishing Operations 

 Coating-Painting-Sandblasting 

• Composite Technologies 

 Rubber-Thermo Plastic- Ballistic-GRP 

• Textile Operations 

 Parachute-Polyester Based Cloths 

 
 The Depot Level Maintenance operations of heavy duty machinery, vehicles, and engines and repair of their components have been 
carried out in the facilities of 2nd AMFD. Also, design and production of some vehicles have been accomplished on the basis of the TurAF. 
 
Other Maintenance/Repair Activities 

• Repair, maintenance, and 
refilling of fire extinguishers and 
their accessories  

• Depot Level Maintenance of 
heavy duty machinery, vehicles, 
and engines  

• Repair and maintenance of air 
conditioning, ventilation and 
firefighting systems; mechanical 
and electronic benches and 
equipment; and A/C arrester 
hook, net, and mobile barrier 
systems  

• Production, filling, and testing 
processes for liquid oxygen and 
nitrogen 

• Aircraft starters, illuminating 
devices, generators, and 
compressors 

• MG-3/G-3 machine gun and 
light weapons 

Loader Vehicle, Seyit Onba ı 
The project for producing a Bomb Loader 
Vehicle (BLV) which would cover also the 
JSF aircraft were started in the year 2011 
and after producing a prototype BLV in 
2013, its mass production was initiated as 
from the year 2014. A planning has been 
made to produce total 70 BLV’s named Seyit 

Onba ı till the year 2020. All of the parts, 
apart from the differential system, of BLV are 
domestic production ones, and 75 percent of 
domestic production parts have been 
manufactured by the 2nd AMFD. 

Production of Aircraft Tow Tractor, 
RAHVAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The 2nd AMFD initiated the project Aircraft 
Tow Tractor, namely RAHVAN, in the year 
2010 in order to cover the requirements, 
using national sources, for a A/C tow tractor 
which would be economical to maintain and 
operate; its spare parts would be easily 
available; to be constituted of domestic 
materials; easy to operate and having a 
standardized structure; conforming to the 
international standards; and when 
malfunctioned, it would be given to service in 
a short time.  After production of a 
prototype, its mass production was started in 
the year 2014. 

Technical Characteristics of RAHVAN 
Reverse sighting camera, automatic air 
conditioner, rear differential - steering wheel 
controlled standard closed cabin, 12V output 
for trailer, inner cabin controlled floodlight.  
 
Engine : Tumosan 4T39,  
  Turbo-Diesel  
Power : 95 Hp @ 2500 Rpm  
Torque, Maximum : 370 Nm @ 1500 Rpm 
Gear Case  : Powershift,  
  Full Automatic 
Differential Gear : Max-Track 
Brake : 5 Pl.Oil  
  Immersed Hydraulic, 
Thrust : 4 Wd 
Manoeuvre : 4 Ws 
Turning Radius : 4400 mm 
Speed : 32 km/H Max.  
  (Forward/Reverse) 
Weight  : 5250 kg 
Length : 4000 mm  
Width  : 2400 mm 
Height : 2650 mm 
Height Above Ground : 330 mm 
Angle Of Approach  : 41° 
Angle Of Departure  : 28° 
Number Of Occupants: 2+4

 
 2nd AMFD holds AFMETCAL certificate for calibration, AS 
9100, AS 9110, ISO 9001, and AQAP 2110 Quality 
Management System Certificates; SHY-145 Certificate of Civil 
Aviation Aircraft Maintenance and Repair; ISO 18001 
Occupational Health and Safety, and ISO 14001 Environmental 
Management System Certificate. Lockheed Martin awarded the 
2nd AMFD as the C-130 Authorized Service Center in 2009 and 
the Airbus awarded the facility as the  
Authorized Service Center in the year  
2015. 
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3’ÜNCÜ HAVA BAKIM FABR KA MÜDÜRLÜ Ü 

 
KAL BR A SYON FA AL YETL ER  

Konusunda uzman teknik personel ile yılda 16.500 adet 
cihazın kalibrasyon i lemi yapılabilmektedir. Standart 
cihazların izlenebilirli i UME/Türkiye ve NIST/USA'dan 
sa lanmaktadır. 
• Elektronik Kalibrasyon 

• AC/DC Gerilim, AC/DC Akım, Direnç, indüktans, 
Kapasitans, Faz, Zayıflatıcı, Dü ük/Yüksek Seviye Güç 
Ölçerler, Frekans Cihazları, Analog/Sayısal Osiloskop, 
Mikrodalga Cihazları 
• Mekanik Kalibrasyon 

• Basınç, Boyut, Otokolimatörler, Teodoliteler, 
Lazer/Planekator ile Granit Masa Yüzey Düzgünlü ü, 
Yuvarlaklık, Paralellik, Diklik, Optik Cam Yüzey 
Düzgünlü ü, Sıcaklık, Kuvvet, Kütle ve Terazi, Tork 

FABR K A  S E V YE S  BAKI M VE  ON ARIM F A AL YETL ER  

 

 

 

 

 

 BAKI M/ ONA RIMI  ve  MAL ATI  YAPI LAN S L AH S ST EMLE R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERT F KALAR 
 

AQAP 2110 
 
AS 9100C 
 
AS 9110B 
 
ISO 9001:2008 
 
ISO 14001:2004 
 
OHSAS 18001 
 
AFMETCAL 
 
 

Hava Kuvvetleri Komutanlı ı envanterindeki tüm uçak ve 
helikopterlere ait  

• Her türlü telsiz ve dahili haberle me, IFF bakım, onarım ve 
yenile tirmesi,  

• INS, TACAN, Oto pilot, ACMI,  Elektronik harp podu,  Radar 
ikaz alıcı gibi ünite ve sistemlerin, fabrika seviyesi bakım, 
onarım, tadilat ve yenileme i lemleri ile  Pilot gece görü  
gözlüklerinin bakım onarımları yapılmaktadır. 

Bakım Onarımı Yapılan Silah Sistemleri 

• D-VII B, L-70 Uçaksavar A RC (Atı  idare Radar Cihazı) 

AGM-65A/B ve TGM-65A/B MAVERICK Füzesi Güdüm Kısmı 

GBU-10, GBU-12 (LGB) Hava Yer Lazer Güdümlü Bomba Kiti, 
Kompüter Kontrol Grubu 

Rapier Alçak irtifa Hava Savunma Sistemi, 2'nci Hat Seviyesi 
LRU, 3'üncü Hat Seviyesi SRU 

• Rapier Alçak irtifa Hava Savunma Sistemi, izleme Radarı 

Tasarım ve malatı Yapılan Silah Sistemi 

• Hassas Güdüm Kiti ve onur Tapaları 
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3RD AIR MAINTENANCE FACTORY DIRECTORATE 

 
CAL IBRATION ACT IV IT IES  

Calibration activities are performed on 16.500 
devices in a year by the technical personnel ,expert 
in their fields. Traceability of the Standard Devices 
are provided by UME/Turkey and NIST/USA. 
• Electronical Calibration 

• AC/DC Voltage, AC/DC Current, Resistance, 
inductance, Capacitance, Phase, Attenuator, 
Low/High Level Power Meters, Frequency Devices, 
Analog/Digital Oscilloscope, Microwave Devices 
• Mechanical Calibration 

• Pressure, Dimension, Autocollimators,  
Theodolites, Granite Table Surface Flatness with 
Laser/Planekator, Roundness, parallelism, 
perpendicularity, Optical Glass Surface Flatness, 
Temperature, Force, Mass and Balance, Torque. 

DEP OT LEVEL  MAINTENANCE &  RE PAIR  ACT IV IT IES  

 

 

 

 

 

 MAINT AI NED,  R E PAIRE D AND MA NUFA CT URED W EAP ON S YSTE MS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIF ICATES 
 

AQAP 2110 
 
AS 9100C 
 
AS 9110B 
 
ISO 9001:2008 
 
ISO 14001:2004 
 
OHSAS 18001 
 
AFMETCAL 
 
 

On all the aircrafts and helicopters in TurAF Command 
Inventory, 3rd ASMC Command carries out 

•repair, maintenance and modernization activities for all 
the radio & internal communications and IFF,  

• Depot level maintenance, repair, modification and 
modernization activities on the units and systems such 
as INS, TACAN, Autopilot, ACMI, Electronic Warfare 
Pod, Radar Warning Receiver and maintenance & 
repair activities on night vision goggles  

Maintained and Repaired Weapon Systems 

• D-VII B, L-70 Antiaircraft FCR (Fire Control Radar) 

AGM-65A/B ve TGM-65A/B MAVERICK Missile Guidance 
Section 

GBU-10, GBU-12 (LGB) Air-Ground Laser-Guided Bomb Kit, 
Computer Control Group 

Rapier Low altitude Air Defence System, 2'nd O-level LRU, 
3’rd O-level SRU 

• Rapier Low altitude Air Defence System, Tracking Radar 

Designed And Manufactured Weapon Systems 

• Precision Guidance Kit and onur Fuzes 
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