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TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE),
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE), İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN), Siber Güvenlik
Enstitüsü (SGE) ve Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE); bilişim teknolojileri, bilgi güvenliği,
elektronik istihbarat, elektronik harp, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, kriptoloji gibi alanlarda bugüne
kadar önemli sayıda başarılı projeye imza atmıştır.
BİLGEM Enstitülerinin hayata geçirdiği projeler sayesinde, Türkiye, bilişim ve bilgi güvenliği alanlarında
teknolojik bağımsızlığını ilan eden dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini almıştır.
BİLGEM’in geliştirmiş olduğu ürün ve teknolojik çözümler, ülke sınırlarını aşarak NATO ülkeleri ve birçok
Avrupa ve Asya ülkesi tarafından kullanılmaktadır. Merkezimizin bu katkılarıyla ülkemiz, bilişim ve bilgi
güvenliği alanlarındaki çözümleri ihraç eden ve dünya devleri ile rekabet eden bir ülke haline gelmiştir.
Hazırlanan bu katalog vesilesiyle, Merkezimiz bünyesinde geliştirilen teknoloji ve çözümler yakından
tanınmış olacak ve ihtiyaç duyulan çözümlere daha kolay ulaşılabilecektir.
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Bu Katalog ve içeriğine ilişkin her türlü görüntü, yazı ve görsel malzeme üzerindeki fikri mülkiyet hakları TÜBİTAK’a ait olup, Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır. Katalogda bulunan hiçbir bilgi; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez,
kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz.
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TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM); bilişim, bilgi güvenliği
ve ileri elektronik alanlarında yaptığı çalışmalarla ülkemizin ihtiyaçlarına yenilikçi ve milli çözümler üreten
ulusal Ar-Ge merkezidir. 40 yılı aşan bilgi birikimi, deneyimi ve 1700’ü aşkın insan kaynağıyla Merkezimiz,
uluslararası standartlarda bilimsel ve teknolojik araştırmalar gerçekleştirmekte ve paydaş gereksinimlerini
karşılayacak özel çözümler sağlama prensibi ile hareket etmektedir.

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

TÜBİTAK BİLGEM’İN YERİ
BİLGEM; bilişim teknolojileri, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında faaliyet gösteren TÜBİTAK’ın en önemli araştırma merkezlerinden biridir.
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1968 yılında temelleri atılan BİLGEM, Türkiye’nin en yetkin Ar-Ge merkezidir.

BİLGEM’İN TEMEL FAALİYETLERİ
BİLGEM, Türkiye’de bilgi güvenliği ve bilişim alanında teknolojik bağımsızlığı sağlamak için, askeri ve sivil bilginin güvenliğini, bütünlüğünü,
güvenli bir şekilde iletilmesini ve saklanmasını sağlayan teknolojik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirir.
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%80 Ar-Ge personeli ile BİLGEM, ileri elektronik, bilişim teknolojileri, kriptoloji, siber güvenlik, yazılım teknolojileri,
bilgi güvenliği, elektronik harp ve telekominikasyon alanlarında faaliyet gösteren enstitülere sahiptir.

BİLGEM ÇALIŞMA ALANLARI
Bilişim sistemleri ve teknolojileri konusunda askeri ve sivil ihtiyaçlara yönelik milli çözümler sunuyoruz.
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Bilişim Teknolojileri
Bilgi Güvenliği Sistemleri
Kriptoloji Sistemleri
Siber Güvenlik Teknolojileri
Güvenli Haberleşme Teknolojileri
Anayurt Güvenliği Sistemleri
Patlayıcı Tespit Sistemleri
Elektronik Harp Teknolojileri
Sualtı Savunma Sistemleri
RF ve Mikrodalga Sistemleri
Radar Sistemleri
Anten Sistemleri

BİLGEM ÇALIŞMA ALANLARI
BİLGEM yüksek teknoloji alanında ülkemizin rekabet gücünü sürdürebilir kılacak özgün ve katma değeri yüksek teknolojiler geliştirmektedir.
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BİLGEM TEST VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI LABORATUVARLARI
Alt yapısını oluşturan teknolojik laboratuvarla BİLGEM, ülkemizin teknolojik ihtiyaçlarını karşılayan,
yurt dışında da güncel teknolojiye yön veren bir Ar-Ge merkezidir.
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BİLGEM ENSTİTÜ LABORATUVARLARI

BİLGEM ENSTİTÜLERİ
UEKAE / ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü, stratejik kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi güvenliği ve elektronik sistem projelerini geliştirmektedir. Türkiye’nin
bilgi güvenliği birikimine önemli katkılar sağlayan UEKAE, bilgi güvenliği konusunda teknolojik dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla tasarımdan tümdevrelere, cihazların
kritik öneme sahip tüm bileşenlerini gerçekleştirmektedir.
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40 yılı aşan tecrübesi, yetkin insan gücü, donanımlı laboratuvar ve test sistemleri, güvenli tesisleri, ISO, AQAP ve CMMI tarafından onaylı kalite ve süreç altyapıları ile
ülkemize hizmet eden UEKAE, yürüttüğü projelerde en son bilimsel yöntemleri ve güncel teknolojileri kullanmaktadır.
Kriptoloji ve bilgi güvenliği konusunda ülkemizin en büyük kütüphanesi UEKAE bünyesinde bulunmaktadır.

BTE / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ
TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Enstitü bünyesinde, Anayurt Güvenliği, Karar Destek ve Akıllı Ulaşım Sistemleri, Savunma Teknolojileri, Sensör
ve Radar Sistemleri alanlarında uygulamalı araştırmalar yapılmakta ve projeler yürütülmektedir. 20 yılı aşkın deneyimle, Kamu, Özel Sektör, Üniversiteler ve Araştırma
Enstitüleri ile iş birliği içinde çok sayıda projeye imza atılmış ve önemli teknolojik kazanımlar elde edilmiştir.
BİLGEM stratejik hedeflerine uygun olarak ihtiyaç odaklı çalışmakta olan BTE, proje faaliyetlerini 2008 yılından bu yana CMMI Seviye 3 olgunluk düzeyine uygun olarak
sürdürmekte olup, aynı zamanda NATO AQAP 160 belgesine de sahiptir.

İLTAREN / İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İLTAREN, İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü Müşterek Elektronik Harp Destek Komutanlığı (MEHDESKOM) Kışlası içerisindeki Ankara yerleşkesinde Elektronik Harp
(EH) alanında araştırmalar yürütmektedir.
Radyo frekans (RF), kızıl ötesi (KÖ) ve optik bantta çalışan farklı sistemlerin çeşitli ortam koşullarında performanslarının incelenmesi amacıyla, karar destek maksatlı
modelleme ve simülasyon yazılımlarını içeren sistem ve altyapılar İLTAREN bünyesinde geliştirilmektedir. Yazılım geliştirme çalışmalarına ek olarak, Elektronik Harp
alanında yer alan sistem prototiplerinin ve bu sistemlere ilişkin donanım unsurları içeren simülatörlerin yer aldığı laboratuvar yapıları geliştirilmektedir. İLTAREN’de sualtı
savunma alanında; denizaltı savaş yönetim sistemi, denizaltı aktif/pasif sonarları, denizaltı lançerlerinden atılan sarf edilebilir akustik karşı tedbir sistemleri, hafif/ağır
torpido modelleri, dinamik modelleme, torpido içeren taktik resimlerde karar destek sistemi kullanımı, denizaltılarda atış-kontrol probleminin çözümü ve hedef hareket
analizi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

SGE / SİBER GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ

SGE, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte, askeri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara Siber Güvenlik alanında karşılaşılan sorunların
çözümüne yönelik projeler gerçekleştirmektedir. Enstitü, bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi oluşturulmasına
önemli katkı yapmıştır. İleri Siber Güvenlik Araştırma-Geliştirme Çalışmaları, Siber Güvenlik Stratejisi Belirleme Çalışmaları ve Siber Güvenlik Çözüm Projeleri, Siber
Güvenlik Enstitüsünün etkinliklerinden bazılarıdır.

YTE / YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Yazılım teknolojileri ve e-Devlet alanında Ar-Ge çalışmaları yürüterek kamu ve özel sektörün Ar-Ge içerikli yazılım ihtiyaçlarını karşılayan ve kurumlar için yüksek kalitede
e-Devlet çözümleri sunan YTE, bilgi birikimini paylaşarak Türkiye’de yazılım ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayarak alanında öncü bir araştırma enstitüsü haline
gelmeyi hedeflemektedir.
YTE, kamu yönetiminin e-Dönüşüm odağında mevcut durum analizi yapma, yol haritası belirleme ve kamu için stratejik ve kritik yazılım sistemleri geliştirme faaliyetlerini
yürütmektedir. Bu kapsamda sosyal ve istatistiki analizler yapmakta, mekânsal bilgi teknolojileri ve iş zekâsı alanlarında Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Enstitü
ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi teknolojilerine yönelik tedarik süreçlerinde ihtiyaç duydukları teknik danışmanlığı sağlamaktadır.
YTE, bu ihtiyaç ve beklentilere, uluslararası standartlarda belgelendirilmiş yüksek seviyedeki kurumsal olgunluğa (CMMI L4) sahip ve bilgi güvenliği gereksinimlerine (ISO/
IEC 27001) uygun süreçleri, proje gerçekleştirme tecrübesine sahip dinamik ve alanlarında uzman personeli, üniversiteler, araştırma kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve
özel sektör işbirliği içerisinde yeni teknolojileri kullanarak çözümler üretmektedir.
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Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü’nün (SGE) faaliyetleri 1997 yılında Bilişim
Sistemleri Güvenliği (BSG) Birimi adı ile TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) altında başladı. 2012 yılından bu yana ise TÜBİTAK BİLGEM
bünyesinde ayrı bir enstitü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

KRİPTO ANAHTAR YÖNETİM SİSTEMLERİ
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MİLSEC-3 / Milli Telsiz Ses Emniyet Cihazı
MİLSEC-4 / Emniyetli IP Terminal
IPKC-T / Taktik IP Kripto Cihazı
AGC-T / Taktik Ağ Güvenlik Cihazı
IPKC-G2 / Gigabit IP Kripto Cihazı
AGC-G / Gigabit Ağ Güvenlik Cihazı
IPKC-GX / 10 Gigabit IP Kripto Cihazı
IP-YM / IP Kripto Yönetim Merkezi
IP-AYM / IP Anahtar Yönetim Merkezi
SIR / Kriptolu USB Bellek Cihazı
SIR-II / Kriptolu USB Bellek Cihazı
SIR-D / Dayanıklı Kriptolu USB Bellek Cihazı
SIR-S / Kriptolu Taşınabilir Sabit Disk Cihazı
VERİSAR / Taşınabilir Çevrimdışı Kripto Cihazı
SVKC / Senkron Veri Kripto Cihazı
FASD-1 / Faks Analog Sayısal Dönüştürücü
TAHSİS / Telsiz Ağ Haberleşme Sistemleri
MİS / Mesaj İşletim Sistemi
GMS / Güvenli Mesajlaşma Sistemi
GMİ / Güvenli Mesajlaşma İstemcisi
DSS / Dizin Sistemi Sunucusu
SRC155A / Sayısal Radyo Cihazı
SRCYM / Sayısal Radyo Cihazı Yönetim Merkezi
SRC400 / Yeni Nesil Yüksek Hızlı Sayısal Radyo Cihazı
SRCYM400 / Sayısal Radyo Cihazı Yönetim Merkezi
SATEL / Su Altı Telefonu
KMA / Kriptografik Mimari ve Algoritma Tasarım

EKADAS / Elektronik Kripto Anahtar Dağıtım Sistemi
EKMI (EKADAS KMI) / Elektronik Kripto Anahtar Yön. Altyapısı
KAYC-S / Kripto Anahtar Yükleme Cihazı
KAYC-S/N / Kripto Anahtar Yükleme Cihazı / NATO
HVTC / Hassas Veri Taşıma Cihazı
KUANTUM RSÜ / Kuantum Tabanlı Rasgele Sayı Üreteci
GM / Güvenlik Modülü

AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

ULUSAL KİMLİK KARTI / TC & KKTC Kimlik Kartı
GGM / Gömülü Güvenlik Modülü
AKİS / Akıllı Kart İşletim Sistemi
AKİS GEZGİN e-PASAPORT / Elektronik Pasaport Belgesi
AKİS GEZGİN e-SÜRÜCÜ BELGESİ / Elektronik Sürücü Belgesi
AKİS BİLET / e-Ödeme ve Bilet Uyg. için Ospt Cipurse Tab. Akıllı Kart
KYS / Kart Yönetim Sistemi
EKDS / Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi
KEC / Kart Erişim Cihazı
KİOSK-KEC / Kart Erişim Cihazı
GEM / Güvenli Erişim Modülü
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ELEKTRONİK SERTİFİKA YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ

SİVİL HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ

75
76
77
78
79
80

95
96
97
98
99
100
101

ESYA SM / ESYA Sertifika Makamı
KERMEN / Açık Anahtar Altyapısı Masaüstü İstemcisi
ESYA API / Elektronik İmza Kütüphaneleri
ESYA ZD SUNUCU / ESYA Zaman Damgası Sunucusu
İMZAGER / Masaüstü İmzalama Uygulaması
GÜVENLİ PDF / PDF İmzalama/Şifreleme Uygulaması

ELEKTRONİK İSTİHBARAT ÇÖZÜMLERİ
83
84
85
86
87

SGS 4.0 / Spektrum Gözetleme Sistemi
FDC101 / Frekans Düşürücü
FDC201 / Mikrodalga Frekans Genişletici
FD300A / IF Dönüştürücü Sistemi
YTA-018D / Yazılım Tabanlı Genişbant Almaç

VERİ KIYMETLENDİRME ÇÖZÜMLERİ
91
92

İYON SUITE / Adli Görüntü İyileştirme ve Onarma Yazılımı
NATO Spektrum Yönetim ve Koordinasyon Sistemleri

HATS / Hava Aracı Takip Sistemi
HATC / Hava Aracı Takip Cihazı
atcTRsim / ATC Kule ve Radar Simülatörü
ATCSES / Hava Trafik Kontrolörü Seçme Yazılımı
KUŞRAD / Kuş Tespit Radarı
MGR / Milli Gözetim Radarı
ASTERIXCARE / Radar Test Yazılımı

RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ
105
106
107

DTKM / Demiryolu Trafik Kontrol Merkezi
DAS / Demiryolu Anklaşman Sistemi
TRENSİM / E 43000 Lokomotif Simülatörü

BİYOELEKTRONİK CİHAZLAR VE SİSTEMLER
111
112

MİSENS - BİSENS / Biyosensör Tabanlı Tanı Cihazları
SOBE / Transkütan Bilirubin Ölçüm Cihazı

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİVLEME ÇÖZÜMLERİ
115
116
117

EBRU / Belge Takip Sistemi
SKAAS / Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi
e-BELGEM / Arşiv Yönetim Sistemi

TÜBİTAK BİLGEM / İÇİNDEKİLER

121
122
123
124
125

UMKC / Ulusal Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi
FORENSIC XP-4010D / Yeni Nesil Doküman İnceleme Sis.
DDA-1 / 4 Dilimli Fotodedektör
GEZKİY / Gerçek Zamanlı Kızılötesi İz Tahmini ve Yön. Sis.
FKDS / Fiberoptik Kablo Gözetim Sistemi

SİBER GÜVENLİK
129
130
131
132
133

STAMPS / Siber Tehditleri Algılama Merkezi Sistemi
SORT / Siber Ortam Tuzak Sistemi
VKÖS / Veri Kaçağı Önleme Sistemi
SİBERMEYDAN CTF / Siber Güv. Sim. ve Yarışma Ortamı
Siber Güvenlik Analizleri

SU ALTI SAVUNMA SİSTEMLERİ
139
140
141

DATAS / Denizaltı Taktik Simülatörü
SEDAVER / Senaryo Tabanlı Denizaltı Veri Paketi Üreteci
DAKA / BTBM / Denizaltılar İçin Akustik Aldatıcı Geliştirme /
Bilgisayar Tabanlı Benzetim Modeli

SAVUNMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
145
146
147
148
149

DRT MASASI / Sayısal Plotlama Masası
GİS / Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi
ETMTS-2 / Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi
TAKSİS / Taktik Eğitim Sistemi
GEMİ D/G / Gemi Üstü Otomatik D/G Sistemi

ELEKTRONİK HARP SİSTEM YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
VE SİSTEM HİZMETLERİ
153
154
155
156
157
158
159

SİMA / Simülasyon Modelleme Altyapısı
MARSsys / Radyo Spektrum Sistem Analiz ve Yönetimi
IRDMAS / KÖ. Ölçümleri Veritabanı Yön. ve Analiz Yaz.
REDAY / Radar ve Elektronik Destek Sis. Perf. Analiz Yaz.
RASES / Radar Kesit Alanı Hesaplama Sistemi
e-Harp Sistemleri Tasarım ve Geliştirme
e-Harp Analiz, Test, Değerlendirme ve Müh. Des. Hiz.

BULUT BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ
163
164
165

DAMLA / Kurumsal Arama Motoru Prototipi
B3LAB / Safir Ürün Ailesi
B3LAB / Büyük Veri Analiz Çözümleri

İHTİYAÇ TANIMLAMA VE ÇÖZÜM PLANLAMA
169
170
171
172
173
174

İhtiyaç Tanımlama ve Çözüm Planlama
Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sis. Ön Analizi Projesi
Kobi Bilgi Sistemi Ön Analizi
TEİAŞ Bilişim Yönetim Sistemi Ön Analizi
BTK Bilişim Yönetim Sistemi Ön Analizi

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ

TÜBİTAK BİLGEM / İÇİNDEKİLER

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

YAZILIM GELİŞTİRME

YENİ TEKNOLOJİ VE AR-GE PROJELERİ

177
178
179
180
181
182

205
206

Yazılım Geliştirme
Yatırım, Teşvik ve Destek Yönetim Sistemleri
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Projesi
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi
Havza İzleme Değerlendirme Bilgi Sistemi Projesi
Enerji Piyasası Düz. Kr. Bilişim Sis. Geliş. (EBİS) Projesi

MODEL GELİŞTİRME VE YETKİNLİK KAZANDIRMA
185
186
187
188
189

Model Geliştirme ve Yetkinlik Kazandırma
Kamu İnternet Siteleri Rehberi ve Yaygınlaştırma (KAMİS) Prj.
Kamu Bilgi ve İlet. Tekn. Proj. Teklif Haz. Rehb. İyi. Prj. (KABİT)
Kurumsal Mimari / Togaf ve the Open Group
Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi

YÖNETİŞİM PLANLAMA
193
194
195

Yönetişim Planlama
Sistem Odası Modernizasyonu Projesi
Yazılım Süreç. Yüksek Olgunluk ve Üretim Hattı Geliştirme

POLİTİKA İZLEME VE DEĞERLENDİRME
199
200
201

Politika İzleme ve Değerlendirme
Dijital Dönüşüm Araştırmaları Serisi
2016-2019 E-Devlet Str. ve Eylem Planı İzleme, Değerlendirme
ve Değişim Yönetimi Modeli

Yeni Teknoloji ve Ar-Ge Projeleri
Yerli Veritabanı Ar-Ge

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ
209
210
211

İKAS / İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi
PLANSİS / Afet ve Acil Durum Planları Yönetim Planları Takip Sis.
KGHS / Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi

İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

ATAM / Anten Test ve Araştırma Laboratuvarı
COMSEC Laboratuvarı
KDTM / Konuşma ve Dil Teknolojileri Laboratuvarı
Elektro-Optik ve Lazer Sistemleri Laboratuvarı
KAMTAM / KATOT ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Laboratuvarı
KAL / Kripto Analiz Laboratuvarı
KYAS / Küresel Yakın Alan Ölçüm Sistemi Laboratuvarı
OKTEM / Ortak Kriterler Test Laboratuvarı
RADAR-AGL / Radar Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı
RAPSİM / Radar Performans ve İz Analiz Laboratuvarı
RF- AGL / RF Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı
TEMPEST Test Laboratuvarı
YİTAL / Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı
YTKDL / Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı
KİTAL / Kablosuz İletişim Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı
TÜTEL / Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

MİLSEC-3

UEK
AE

MİLLİ TELSİZ SES EMNİYET CİHAZI

MİLSEC-3, HF/VHF/UHF telsiz hatlardan ses ve veriyi kriptolu ve yarı-dupleks olarak aktarabilen emniyetli bir haberleşme cihazıdır. Esnek arayüzü sayesinde çok sayıda ses, veri ve radyo
cihazı ile uyumlu çalışabilmektedir. Fiziksel özellikleri ve bağlantıları itibariyle NATO KY58 ve KY100 cihazları ile eşdeğer olup onların kullanabildiği uçak, helikopter, gemi, yer istasyonları
gibi her türlü askeri platformda kullanılabilmektedir. Milli kripto algoritması kullanarak diğer MİLSEC-3 cihazları ile milli modda görüşürken içerdiği NATO kripto algoritması sayesinde KY58
ve KY100 cihazları ile de kriptolu görüşme yapabilmektedir.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

▪ Milli ve NATO kripto modları
▪ Dahili pil sayesinde kripto anahtarlarını 60 güne kadar
silmeden muhafaza edebilme
▪ Anahtarların silinmiş olduğu durumda “Hizmete Özel”
gizlilik dereceli ses görüşmesi yapılabilmesi için Acil
Yedek Modu
▪ TEMPEST ve kripto onayları

ÇEVRESEL KOŞULLAR

▪ Çalışma sıcaklığı: -40°C - +71°C
▪ Depolama sıcaklığı: -57°C - +85°C
▪ Şok: MIL-STD-810E, Metod 516.4
▪ Sıcaklık şoku: MIL-STD-810E, Metod 503.3
▪ Titreşim: MIL-STD-810F, Metod 514.5
▪ Silah atış titreşim: MIL-STD-810F, Metod 519.5
▪ Yükseklik: MIL-STD-810F, Metod 500.4
▪ Nem: MIL-STD-810E, Metod 507.3
▪ Tuzlu sis: MIL-STD-810F, Metod 509.4
▪ İvmelendirme: MIL-STD-810F, Metod 513.5
▪ Güneş ısınımı: MIL-STD-810F, Metod 505.4
▪ Yağmurlama: MIL-STD-810F, Metod 506.4
▪ Toz: MIL-STD-810F, Metod 510.4
▪ Patlayıcı atmosfer: MIL-STD-810F, Metod 511.4
▪ EMC onayı

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

MİLSEC-3 / MİLLİ TELSİZ SES EMNİYET CİHAZI

TAKTİK İLETİŞİM İÇİN GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

MİLSEC-4

UEK
AE

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 / EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü)
için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN
ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.
MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri
Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir.
MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim
aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.
MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine
sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A
ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını
sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

▪ PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
▪ IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
▪ IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
▪ Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
▪ MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
▪ Milli ve AES kripto algoritmaları
▪ Uzaktan yazılım güncelleme
▪ Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

22

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

IPKC-T

UEK
AE

TAKTİK IP KRİPTO CİHAZI

TAKTİK IP AĞLARI ÜZERİNDE GÜVENLİ İLETİŞİM

IPKC-T / TAKTİK IP KRİPTO CİHAZI

IPKC-T, güvensiz ağlar üzerinden haberleşen IP yerel alan ağları arasındaki
trafiğin, ağ katmanında güvenliğini sağlar. Cihaz taşınabilir, kullanımı kolay, küçük
ebatlı, az güç harcayan ve çevresel şartlara dayanıklı olarak tasarlandığı için,
taktik saha kara, deniz ve hava araçlarında, gerek tekil, gerek orta büyüklükteki
IP ağlarının güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliktedir. Cihaz Yerel alan ağı
ile yönlendirici arasına bağlanır ve güvenlik geçidi oluşturur. Cihaz toplam 220
Mbit/s hızına kadar veri işleme kabiliyetine sahiptir.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

▪ “GİZLİ” gizlilik derecesinde veri güvenliği
▪ Kimlik doğrulaması
▪ Veri bütünlüğü
▪ Kurcalama korumalı acil-silme özelliği
▪ Donanım tabanlı gerçekleme
▪ Donanım tabanlı gerçek rastgele sayı üreteci
▪ Şifreleme: Onaylı Milli Şifreleme Algoritması
▪ Kimlik doğrulama: Onaylı Milli Kimlik Doğrulama Algoritması
▪ Anahtar değişimi: ECDH
▪ İmzalama: ECDSA
▪ IKE protokolü ile otomatik anahtar değişimi
▪ X.509 Sertifika tabanlı çalışma
▪ Akıllı-kart ve parola ile iki aşamalı, rol tabanlı cihaz erişim denetimi
▪ Akıllı-kart tabanlı Kripto Başlatma Anahtarı ve Kullanıcı Kartı
▪ Olay, alarm, işlem bilgilerinin kaydının tutulması
▪ Anahtar yükleme cihazı ile MILAY modunda çevrimdışı anahtar yükleme
▪ IP Anahtar Yönetim Merkezi ve EKADAS üzerinden çevrimiçi anahtar yükleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

▪ IP/Ethernet ağlarının güvenli olmayan korumasız ağlar üzerinden güvenli olarak haberleştirilmesi
▪ Şebeke yapısında aynı anda bir noktadan bir çok noktaya yüksek hızda veri iletimi
▪ Performans: 110 Mbps full-duplex (220 Mbps birleşik)
▪ 512 tünel
▪ IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP
▪ 2x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet (IEEE 802.3), autosense, autocrossover
▪ Yerel yönetim (konsol) portu ile komuta dayalı konfigürasyon, kullanıcı dostu komut seti
▪ SNMP tabanlı IP Yönetim Merkezi tarafından uzaktan yönetim
▪ Konfigürasyon yedekleme
▪ Yedekli çalışma için VRRP desteği
▪ Yerelden ve IP Yönetim Merkezi ile uzaktan yazılım güncelleme
▪ COMSEC, EMI/EMC ve TEMPEST

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

AGC-T

UEK
AE

TAKTİK AĞ GÜVENLİK CİHAZI

IP AĞLARI ÜZERİNDEN GÜVENLİ İLETİŞİM

AGC-T / TAKTİK AĞ GÜVENLİK CİHAZI

24

AGC-T, taktik saha IP ağlarının, güvenli biçimde haberleşebilmesini sağlayan son teknoloji ürünü
düşük güç tüketimine sahip bir cihazdır. Cihaz taşınabilir, kullanımı kolay, küçük ebatlı ve saha
çevresel şartlarına dayanıklı olarak tasarlanmıştır. AGC-T, farklı konumlardaki taktik saha IP ağlarının,
güvensiz ağlar üzerinden güvenli biçimde haberleşebilmesini sağlar. Cihaz korunmak istenen yerel
ağ ile yönlendirici arasına bağlanır ve bu ağı güvensiz ağdan yalıtan bir geçit işlevi görür. AGC-T 220
Mbps ‘e kadar trafik işleme yeteneğine sahiptir.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

▪ “GİZLİ” gizlilik derecesinde veri gizliliği
▪ Kimlik doğrulaması
▪ Veri bütünlüğü
▪ Kurcalama koruma, acil-silme anahtarı
▪ Donanım tabanlı gerçekleme
▪ Donanım tabanlı rasgele sayı üreteci
▪ Donanımsal kırmızı siyah ayrımı
▪ Gizli gizlilik seviyesinde onaylı şifreleme ve kimlik
doğrulama algoritma seti
▪ Anahtar değişimi: EC-DH
▪ İmzalama: EC-DSA
▪ IKE protokolü ile otomatik anahtar değişimi
▪ X.509 Sertifika tabanlı çalışma (operasyonel güvenlik, kolay
anahtar yönetimi)
▪ Akıllı-kart ve parola ile iki aşamalı cihaz erişim denetimi
▪ Yönetici, yetkili, yetkisiz operatör kullanıcı düzeyi
▪ Akıllı kart tabanlı Kripto Başlatma Anahtarı ve Kullanıcı Kartı
▪ Olayların, Alarmların, İşlem bilgilerinin kaydı
▪ Akıllı kart temelli çevrim dışı anahtar yükleme
▪ Yönetim Merkezi üzerinden çevrimiçi anahtar yükleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

▪ Güvensiz ağlar üzerinden güvenli haberleşme hizmeti
▪ Bir noktadan çok noktaya eş zamanlı haberleşme
▪ Performans: 110 Mbps full-duplex (220 Mbps birleşik)
▪ 512 tünel
▪ IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP
▪ 2 X 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet (IEEE 802.3), autosense, autocrossover
▪ Yerel yönetim (konsol) portu ile komuta dayalı konfigürasyon, kullanıcı dostu komut seti
▪ SNMP tabanlı cihaz yönetimi
▪ Lokal ve Uzaktan (Yönetim Merkezi) konfigürasyon yedekleme / yenileme
▪ VRRP (Aktif-Pasif Yedekli Çalışma)
▪ Lokal ve Uzaktan (Yönetim Merkezi) yazılım güncelleme
▪ COMSEC, EMI/EMC ve TEMPEST

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

IPKC-G2

UEK
AE

GIGABIT IP KRİPTO CİHAZI

GIGABIT AĞLARI ÜZERİNDEN GÜVENLİ İLETİŞİM

IPKC-G2 / GIGABIT IP KRİPTO CİHAZI

IPKC-G2, güvensiz ağlar üzerinden haberleşen IP yerel alan ağları
arasındaki trafiğin, ağ katmanında güvenliğini sağlar. Cihaz yerel alan
ağı ile yönlendirici arasına bağlanır ve bir güvenlik geçidi oluşturur. Veri
gizliliği, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü güvenlik hizmetlerini sağlar.
Cihaz toplam 1.8 Gbit/s hızına kadar veri işleme kabiliyetine sahiptir.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

▪ “GİZLİ” gizlilik derecesinde veri güvenliği
▪ Kimlik doğrulaması
▪ Veri bütünlüğü
▪ Kurcalama korumalı acil-silme özelliği
▪ Donanım tabanlı gerçekleme
▪ Donanım tabanlı gerçek rastgele sayı üreteci
▪ Şifreleme: Onaylı Milli Şifreleme Algoritması
▪ Kimlik doğrulama: Onaylı Milli Kimlik Doğrulama Algoritması
▪ Anahtar değişimi: ECDH
▪ İmzalama: ECDSA
▪ IKE protokolü ile otomatik anahtar değişimi
▪ X.509 Sertifika tabanlı çalışma
▪ Akıllı-kart ve parola ile iki aşamalı, rol tabanlı cihaz erişim denetimi
▪ Akıllı-kart tabanlı Kripto Başlatma Anahtarı ve Kullanıcı Kartı
▪ Olay, alarm, işlem bilgilerinin kaydının tutulması
▪ Anahtar yükleme cihazı ile MILAY modunda çevrim dışı anahtar yükleme
▪ IP Anahtar Yönetim Merkezi ve EKADAS üzerinden çevrim içi anahtar yükleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

▪ IP/Ethernet ağlarının güvenli olmayan korumasız ağlar üzerinden güvenli olarak haberleştirilmesi
▪ Şebeke yapısında aynı anda bir noktadan bir çok noktaya yüksek hızda veri iletimi
▪ Performans: 900 Mbps full-duplex (1.8 Gbps birleşik)
▪ 2000 tünel
▪ IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP
▪ 2x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet (IEEE 802.3), auto sense, auto crossover
▪ Yerel yönetim (konsol) portu ile komuta dayalı konfigürasyon, kullanıcı dostu komut seti
▪ SNMP tabanlı IP Yönetim Merkezi tarafından uzaktan yönetim
▪ Konfigürasyon yedekleme
▪ Yedekli çalışma için VRRP desteği
▪ Yerelden ve IP Yönetim Merkezi ile uzaktan yazılım güncelleme
▪ COMSEC, EMI/EMC ve TEMPEST

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

AGC-G

UEK
AE

GIGABIT AĞ GÜVENLİK CİHAZI

GIGABIT AĞLARI ÜZERİNDEN GÜVENLİ İLETİŞİM

AGC-G, güvensiz ağlar üzerinden haberleşen IP yerel alan ağları arasındaki trafiğin, ağ katmanında güvenliğini sağlar. Cihaz yerel alan ağı ile yönlendirici arasına bağlanır ve bir güvenlik
geçidi oluşturur. Veri gizliliği, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü güvenlik hizmetlerini sağlar. Cihaz toplam 1.2 Gbit/s hızına kadar veri işleme kabiliyetine sahiptir.

AGC-G / GIGABIT AĞ GÜVENLİK CİHAZI

26

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

▪ “GİZLİ” gizlilik derecesinde veri gizliliği
▪ Kimlik doğrulaması
▪ Veri bütünlüğü
▪ Kurcalama koruma, acil-silme anahtarı
▪ Donanım tabanlı gerçekleme
▪ Donanım tabanlı rasgele sayı üreteci
▪ Donanımsal kırmızı siyah ayrımı
▪ Gizli gizlilik seviyesinde onaylı şifreleme ve kimlik doğrulama
algoritma seti
▪ Anahtar değişimi: EC-DH
▪ İmzalama: EC-DSA
▪ IKE protokolü ile otomatik anahtar değişimi
▪ X.509 Sertifika tabanlı çalışma (operasyonel güvenlik, kolay
anahtar yönetimi)
▪ Akıllı-kart ve parola ile iki aşamalı cihaz erişim denetimi
▪ Yönetici, yetkili, yetkisiz operatör kullanıcı düzeyi
▪ Akıllı kart tabanlı Kripto Başlatma Anahtarı ve Kullanıcı Kartı
▪ Olayların, Alarmların, İşlem bilgilerinin kaydı
▪ Akıllı kart temelli çevrim dışı anahtar yükleme
▪ Yönetim Merkezi üzerinden çevrimiçi anahtar yükleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

▪ IP/Ethernet ağlarının güvenli olmayan korumasız ağlar üzerinden güvenli olarak haberleştirilmesi
▪ Şebeke yapısında aynı anda bir noktadan bir çok noktaya gigabit hızında veri iletimi
▪ Performans: 600 Mbps (kırmızıdan kırmızıya, tek yönde)
▪ 2000 tünel
▪ IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP
▪ 2x 10/100/1000 Mbit/s gigabit ethernet (IEEE 802.3), auto sense, auto crossover
▪ Yerel yönetim (konsol) portu ile komuta dayalı konfigürasyon, kullanıcı dostu komut seti
▪ SNMP tabanlı Güvenlik Yönetim Merkezi tarafından uzaktan yönetim
▪ Konfigürasyon yedekleme
▪ Lokalden ve Yönetim Merkezi üzerinden yazılım güncelleme
▪ COMSEC, EMI/EMC ve TEMPEST özelliği

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

IPKC-GX

UEK
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10 GIGABIT IP KRİPTO CİHAZI

10 GIGABIT AĞLARI ÜZERİNDEN GÜVENLİ İLETİŞİM

IPKC-GX / 10 GIGABIT IP KRİPTO CİHAZI

IPKC-GX, güvensiz ağlar üzerinden haberleşen IP yerel alan ağları
arasındaki trafiğin, ağ katmanında güvenliğini sağlar. Cihaz yerel alan
ağı ile yönlendirici arasına bağlanır ve bir güvenlik geçidi oluşturur. Veri
gizliliği, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü güvenlik hizmetlerini sağlar.
Cihaz çok yüksek performans gerektiren bulut ve veri merkezlerinde
bulunan IP ağlarının güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliktedir.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

▪ “GİZLİ” gizlilik derecesinde veri güvenliği
▪ Kimlik doğrulaması
▪ Veri bütünlüğü
▪ Kurcalama korumalı acil-silme özelliği
▪ Donanım tabanlı gerçekleme
▪ Donanım tabanlı gerçek rastgele sayı üreteci
▪ Şifreleme: Onaylı Milli Şifreleme Algoritması
▪ Kimlik doğrulama: Onaylı Milli Kimlik Doğrulama Algoritması
▪ Anahtar değişimi: ECDH
▪ İmzalama: ECDSA
▪ IKE protokolü ile otomatik anahtar değişimi
▪ X.509 Sertifika tabanlı çalışma
▪ Akıllı-kart ve parola ile iki aşamalı, rol tabanlı cihaz erişim denetimi
▪ Akıllı-kart tabanlı Kripto Başlatma Anahtarı ve Kullanıcı Kartı
▪ Olay, alarm, işlem bilgilerinin kaydının tutulması
▪ Anahtar yükleme cihazı ile MILAY modunda çevrim dışı anahtar yükleme
▪ IP Anahtar Yönetim Merkezi ve EKADAS üzerinden çevrim içi anahtar yükleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

▪ IP/Ethernet ağlarının güvenli olmayan korumasız ağlar üzerinden güvenli olarak haberleştirilmesi
▪ Şebeke yapısında aynı anda bir noktadan bir çok noktaya yüksek hızda veri iletimi
▪ Performans: 9 Gbps (kırmızıdan kırmızıya, tek yönde)
▪ 8000 tünel
▪ IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP
▪ 2x 10 GbE ( 10 Gigabit Ethernet ) Bakır veya Fiber
▪ Yerel yönetim (konsol) portu ile komuta dayalı konfigürasyon, kullanıcı dostu komut seti
▪ SNMP tabanlı IP Yönetim Merkezi tarafından uzaktan yönetim
▪ Konfigürasyon yedekleme
▪ Yedekli çalışma için VRRP desteği
▪ Yerelden ve IP Yönetim Merkezi ile uzaktan yazılım güncelleme
▪ COMSEC, EMI/EMC ve TEMPEST

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ
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IP-YM
IP KRİPTO YÖNETİM MERKEZİ

IP-GYM YÖNETİM MERKEZİ

IP-YM / IP KRİPTO YÖNETİM MERKEZİ
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IPKC/AGC Yönetim Merkezi, web kullanıcı arayüzüne sahip ve IPKC/AGC IP
kripto cihazlarının merkezi olarak yönetilebilmesini sağlayan sunucu tabanlı
bir sistemdir. Cihazların konfigürasyon, alarm ve loglarının merkezi olarak
güvenli şekilde yönetilebilmesini sağlar. IPKC/AGC Yönetim Merkezi ağ
yöneticilerinin yönetim faaliyetlerini kolayca gerçekleştirebilmesini sağlayan
gelişmiş özelliklere sahiptir.

ÖZELLİKLER

▪ Cihazların tek noktadan yönetimi
▪ Birden fazla browser desteği
▪ Gelişmiş AJAX tabanlı kullanıcı arayüzü
▪ İstemci-sunucu mimarisi
▪ Birden fazla kullanıcı desteği
▪ Rol ve izin bazlı kullanıcı yönetimi
▪ Özelleştirilebilen rol oluşturma
▪ Konfigüre edilebilir log ve rapor üretimi
▪ Anahtar Yönetim Merkezi yazılımı ile
çevrimiçi anahtar yükleme
▪ Çevrimiçi yedekleme
▪ e-Posta uyarı
▪ Cihaz performans yönetimi ile iş çıkarım
izleme
▪ Cihaz MIB sayaçlarının grafik olarak
gözetlenmesi
▪ Alarm yönetim ve raporlama
▪ Dahili Syslog desteği ve cihaz log yönetimi
▪ Dahili FTP sunucu
▪ Coğrafi ve fiziksel yedekleme

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

▪ Akıllı kart tabanlı kimlik doğrulama
▪ Rol tabanlı kullanıcı yetkilendirme
▪ SSLv3
▪ SNMPv3
▪ Yönetim haberleşmesine atanmış IPKC/AGC
kullanımı
▪ Cihazların hiyerarşik olarak gruplanabilmesi
▪ Yönetilen cihaz ve grupların ağaç yapısında
gösterimi
▪ Periyodik cihaz bağlantı kontrolü
▪ Otomatik cihaz tanıma ve yönetimi
▪ Cihazlar arası bağlantı testi yapabilme
▪ İsteğe bağlı cihaz tarih ve saat konfigürasyonu
▪ Detaylı IPSec konfigürasyon yönetimi
▪ Cihaz IPSec konfigürasyonu hata denetimi ve
raporlama
▪ IPSec tünel gözleme
▪ Uzak cihaz yazılım güncelleme
▪ Cihaz konfigürasyon yedekleme ve geri
yükleme
▪ Anahtar grup oluşturma
▪ Cihaz ağ konfigürasyonu
▪ Cihaz ağ elemanları yönetimi
▪ Cihaz lokal kullanıcı yönetimi

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

IP-AYM
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IP ANAHTAR YÖNETİM MERKEZİ

IP-AYM Anahtar Yönetim Merkezi, IPKC/AGC cihazlarının merkezi anahtar yönetimini gerçekleştirir. IP-AYM, IP-YM ile uyumlu bir şekilde çalışır. IPKC/AGC’nin simetrik ve asimetrik (sertifika)
anahtarlarının yönetimi IP-AYM tarafından gerçekleştirilir. IP-AYM anahtar üretim işleri için IPKC/AGC AÜ&İC (Anahtar Üretim ve İşleme Cihazı)’yi kullanır. Dağıtım, muhasebe ve yönetim
fonksiyonlarını üzerinde barındırır. 7/24 çalışma esasına göre tasarlanmış olup coğrafi ve fiziki yedekleme mümkündür. Kullanıcı arayüzü web tabanlı olup istenen güvenli noktadan sistem
yönetilebilir. Uygulama mimarisinde tasarlandığından genişlemeye müsait bir altyapıya sahiptir.

ÖZELLİKLER

▪ AÜ&İC tarafından anahtar üretimi
▪ Anahtar dağıtımı
▪ Anahtar muhasebesi
▪ Anahtar imha
▪ Sertifika üretimi (AÜ&İC ile)
▪ Çevrimiçi sertifika dağıtımı
▪ Sertifika muhasebesi
▪ Sertifika İptal Listesi (SİL) yönetimi
▪ Anahtar alarm izleme
▪ Anahtar alarm konfigürasyonu
▪ Kullanıcı oluşturma, silme ve güncelleme işlemleri
▪ Dinamik rol yönetimi
▪ Akıllı kart tabanlı kullanıcı tanımlama
▪ Kullanıcı ve sistem logları
▪ Coğrafi ve fiziksel yedekleme

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

IP-AYM / IP ANAHTAR YÖNETİM MERKEZİ

IP-GYM ANAHTAR YÖNETİM MERKEZİ
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ
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SIR
KRİPTOLU USB BELLEK CİHAZI

KRİPTOLU USB BELLEK CİHAZI

SIR / KRİPTOLU USB BELLEK CİHAZI

SIR, kendisine yüklenen verinin tamamını donanımsal yapısıyla
şifreleyerek güvenli saklayan, tek kullanıcıya hizmet veren bir kriptolu
USB bellek cihazıdır. 2 GB/4 GB/8 GB bellek veri taşıma kapasiteleri
bulunan cihaz, 10 MB/s okuma-yazma hızına sahiptir.
Cihaz, içeriğindeki flash belleğe yüklenen verinin güvenliğini
sağlamaktadır. Verinin, cihazın bağlandığı bilgisayardan okunması
veya yazılması sırasında güvenliğinin sağlanması koruma kapsamı
dışındadır.
Kriptolu USB Bellek Cihazı, tek bir kullanıcıya hizmet vermektedir.
Başka bir kullanıcı kendi kartını kullanarak cihazın içerisindeki şifreli
veriye ulaşamaz. Acil silme ve kurcalama anahtarı gibi bir çok güvenlik
önlemine sahiptir. Sesli uyarıcı ve üzerindeki ışıklı göstergeler ile cihaz
girişi, kullanıcı girişi, kullanıcı kartı aktif ve USB bağlantı durumları
gözlemlenebilmektedir.

KULLANICI ARAYÜZÜ

▪ 12’li tuş takımı, her biri çift renkli 4 lamba
▪ 1 sesli uyarıcı, 1 acil silme anahtarı, 1 yazma koruma anahtarı
▪ 1 kullanıcı akıllı kart okuyucu arayüzü

İŞLETİM SİSTEMLERİ

▪ Platform bağımsız-Windows (2000 üzeri), Linux (Kernel 2.4 ve üstü) platformları

ÖZELLİKLER

▪ Toplam 8 GB veri saklama kapasitesi
▪ Tak-çalıştır
▪ Boyutlar: 51 x 91 x 14 mm
▪ Ağırlık : 90 gr

Cihazda bulunan yazma-koruma anahtarıyla, istenildiğinde cihaza
veri yazılması engellenebilmektedir. Cihaz, gücünü USB bağlantı
arabirimi üzerinden elde etmekte; başka herhangi bir güç bağlantısına
ihtiyaç duymamaktadır. Kriptografik anahtarların güç olmadığında da
bellekte saklanabilmesi için pil bulunmaktadır. Bu pil, cihaz bilgisayara
bağlandığında USB bağlantı arabirimi üzerinden şarj edilir ve tam dolu
olan pil ile cihaz, içerisindeki veriyi en az 6 ay süre ile saklayabilir.
Cihaz COMSEC, EMC, EMI ve TEMPEST güvenliğine yönelik kırmızı
siyah ayrımına dayanan mimari göz önüne alınarak tasarlanmıştır.
Kasası darbelere dayanıklıdır.
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NATO’NUN TERCİHİ
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

SIR-II

UEK
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KRİPTOLU USB BELLEK CİHAZI

SIR-II, kendisine yüklenen verinin tamamını donanımsal yapısıyla
şifreleyerek güvenli saklayan, tek kullanıcıya hizmet veren bir kriptolu
USB bellek cihazıdır. 64 GB bellek veri taşıma kapasiteleri bulunan
cihaz, 10 MB/s okuma-yazma hızına sahiptir.
Cihaz, içeriğindeki flash belleğe yüklenen verinin güvenliğini
sağlamaktadır. Verinin, cihazın bağlandığı bilgisayardan okunması
veya yazılması sırasında güvenliğinin sağlanması koruma kapsamı
dışındadır.
Kriptolu USB Bellek Cihazı, tek bir kullanıcıya hizmet vermektedir.
Başka bir kullanıcı kendi kartını kullanarak cihazın içerisindeki şifreli
veriye ulaşamaz. Acil silme ve kurcalama anahtarı gibi bir çok güvenlik
önlemine sahiptir. Sesli uyarıcı ve üzerindeki ışıklı göstergeler ile cihaz
girişi, kullanıcı girişi, kullanıcı kartı aktif ve USB bağlantı durumları
gözlemlenebilmektedir.

KULLANICI ARAYÜZÜ

▪ 12’li tuş takımı, her biri çift renkli 4 lamba
▪ 1 sesli uyarıcı, 1 acil silme anahtarı, 1 yazma koruma anahtarı
▪ 1 kullanıcı akıllı kart okuyucu arayüzü

İŞLETİM SİSTEMLERİ

▪ Platform bağımsız-Windows (2000 üzeri), Linux (Kernel 2.4 ve üstü) platformları

ÖZELLİKLER

▪ Toplam 64 GB veri saklama kapasitesi
▪ Tak-çalıştır
▪ Boyutlar: 51 x 91 x 14 mm
▪ Ağırlık : 90 gr

SIR-II / KRİPTOLU USB BELLEK CİHAZI

KRİPTOLU USB BELLEK CİHAZI

Cihazda bulunan yazma-koruma anahtarıyla, istenildiğinde cihaza
veri yazılması engellenebilmektedir. Cihaz, gücünü USB bağlantı
arabirimi üzerinden elde etmekte; başka herhangi bir güç bağlantısına
ihtiyaç duymamaktadır. Kriptografik anahtarların güç olmadığında da
bellekte saklanabilmesi için pil bulunmaktadır. Bu pil, cihaz bilgisayara
bağlandığında USB bağlantı arabirimi üzerinden şarj edilir ve tam dolu
olan pil ile cihaz, içerisindeki veriyi en az 6 ay süre ile saklayabilir.
Cihaz COMSEC, EMC, EMI ve TEMPEST güvenliğine yönelik kırmızı
siyah ayrımına dayanan mimari göz önüne alınarak tasarlanmıştır.
Kasası darbelere dayanıklıdır.
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

SIR-D
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DAYANIKLI KRİPTOLU USB BELLEK CİHAZI

DAYANIKLI KRİPTOLU USB BELLEK CİHAZI
SIR-D / DAYANIKLI KRİPTOLU USB BELLEK CİHAZI

SIR−D, zor çalışma şartları için tasarlanmış, tek el ile kavranabilecek şekilde ergonomik boyutlarda olan, yağmura
ve darbelere karşı koruma sağlaması için plastik koruma kılıfına sahip, tek kullanıcıya hizmet veren kriptolu USB
bellek cihazıdır.
SIR−D, kendisine yüklenen verinin tamamını donanımsal yapısıyla şifreleyerek güvenli bir şekilde saklar.
2GB/4GB/8GB bellek boyutlu opsiyonlarında veri taşıma kapasitesi bulunan cihaz, 10 MB/s okuma yazma hızına
sahiptir. Verinin cihazın bağlandığı bilgisayardan okunması veya yazılması sırasında güvenliğinin sağlanması koruma
kapsamı dışındadır.
Kullanıcıya ait akıllı kart ile kullanıcı şifresi kullanılarak erişim güvenliği sağlanır. NATO Gizli ve Altı gizlilik
düzeyindeki veriler korunabilir. Cihaz, şifreleme için kullanılan anahtarları üzerindeki rasgele sayı üretecini kullanarak
üretmektedir.
SIR−D tak−çalıştır mantığında çalışan bir cihaz olup beraber çalıştırılacağı bilgisayara herhangi yazılım yüklemesi
yada kurulum yapılmasına gerek yoktur. Windows ve Linux işletim sistemleri ile yüklü bilgisayarlarla uyumlu çalışır.
SIR−D kullanıcı kartı, çarpma ve kırılma durumlarını önlemek için tamamen cihaz içerisine girecek şekilde
tasarlanmıştır ve arka yüzeyinde kart çıkartma anahtarı mevcuttur. Acil silme anahtarı kasa içerisine gömülecek
şekilde tasarlanmıştır.
’Cihazın durumu, sesli uyarıcı ve üzerindeki kırmızı-yeşil çift renkli ışıklı göstergeler (ilklendirme, kullanıcı giriş,
kullanıcı kartı aktif, veri alışverişi, pil durumu) ile gözlemlenebilmektedir.
Cihaz, gücünü USB bağlantı arabirimi üzerinden elde eder; Kriptografik anahtarların bellekte, güç olmadığında da
saklanabilmesi için USB’den şarj olan dahili pil bulunmaktadır. Bu pilin tam olarak şarjlı olması durumunda, cihaz
içindeki veriyi en az 6 ay sorunsuz saklayabilir.
Cihaz EMC, EMI ve TEMPEST güvenliğine yönelik kırmızı siyah ayrımına dayanan mimari göz önüne alınarak
tasarlanmıştır.
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

SIR-S
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KRİPTOLU TAŞINABİLİR SABİT DİSK CİHAZI

Cihaz sadece üzerine yüklenen verinin güvenliğini sağlamaktadır.
Cihazın bağlandığı bilgisayardan verinin okunması veya yazılması
sırasında, veri güvenliğinin sağlanması koruma kapsamı dışındadır.
SIR-S tek kullanıcıya hizmet vermektedir. Başka bir kullanıcı kartı
kullanılarak cihaz içerisindeki şifreli veriye ulaşılamaz. Cihazda acil
silme ve kurcalama anahtarı gibi bir çok güvenlik özellikliği vardır.
Sesli uyarıcı ve üzerindeki kırmızı-yeşil çift renkli ışıklı göstergeler ile
cihaz girişi, kullanıcı girişi, kullanıcı kartı aktif, USB bağlantı ve eSATA
bağlantı durumları gözlemlenebilmektedir.

KULLANICI ARAYÜZÜ

▪ 12’li tuş takımı, her biri çift renkli 5 lamba
▪ 1 sesli uyarıcı, 1 acil silme anahtarı
▪ 1 kullanıcı akıllı kart okuyucu arayüzü

HOST SİSTEMLERİ

▪ Platform bağımsız-USB3.0, USB2.0, eSATA Gen2

ÖZELLİKLER

▪ Toplam 250 GB/500 GB Veri Saklama Kapasitesi
▪ Tak-çalıştır
▪ Boyutlar: 80 x 175 x 20 mm
▪ Ağırlık: 420 gr

Cihaz gücünü USB bağlantı arayüzünden elde eder. USB üzerinden güç
almadığı zamanlarda kriptografik anahtarların bellekte saklanabilmesi
için cihaz içerisinde pil mevcuttur. Cihaz bilgisayara bağlandığında
USB bağlantı üzerinden pil şarj edilir ve tam dolu olan pil ile cihaz,
içerisindeki veriyi en az 6 ay süre ile saklayabilir.

SIR-S / KRİPTOLU TAŞINABİLİR SABİT DİSK CİHAZI

SIR-S, kendisine yüklenen verinin tamamını donanımsal olarak
şifreleyerek güvenli şekilde saklayan, tek kullanıcıya hizmet veren,
USB ve eSATA arayüzlerine sahip kriptolu sabit disk cihazıdır. 250
GB/500 GB veri taşıma kapasitesi bulunan cihaz, eSATA Gen2 ve USB
3.0 arayüzlerinden 40MB/s’a kadar okuma-yazma hızına sahiptir.

Cihaz COMSEC, EMC, EMI ve TEMPEST güvenliğine yönelik, kırmızı
siyah ayrımına dayanan mimari göz önüne alınarak tasarlanmıştır.
Kasası darbelere dayanıklıdır.
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VERİSAR
TAŞINABİLİR ÇEVRİMDIŞI KRİPTO CİHAZI

VERİSAR / TAŞINABİLİR ÇEVRİMDIŞI KRİPTO CİHAZI

VERİSAR, kripto işlemleri için güvenli bir ortam sağlayan Linux tabanlı
güvenli bir işletim sistemi içermektedir. Bu işletim sistemi VERİSAR
içinde şifrelenmiş bir bölümde saklanmaktadır.
Herhangi bir dosyayı şifrelemek/çözmek isteyen bir kullanıcının sadece
USB’den çalıştırılabilir (boot) bir bilgisayara ihtiyacı vardır. Bilgisayarın
sahip olduğu işletim sisteminin bir önemi yoktur. Çünkü bu bilgisayar
VERİSAR’da yer alan güvenli, salt okunur ve haberleşme ağı özellikleri
tamamen kaldırılmış işletim sisteminden başlatılmaktadır.

VERİSAR, güvenlik gereklerini donanımsal yapıda sağlayarak verileri şifreleyen/çözen, tek kullanıcıya
hizmet veren, taşınabilir, çevrimdışı kripto cihazıdır. Güvensiz ortamlar üzerinden dosya ve mesaj iletimi
yapılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

VERİSAR (Üst görünüm)
VERİSAR’da ÇEVRİMİÇİ ve ÇEVRİMDIŞI olmak üzere iki çalışma modu
bulunmaktadır. Bu çalışma modlarında, bilgisayarda koşan ve bilgisayar
ile VERİSAR arasında haberleşmeyi sağlayan yazılımlar bulunmaktadır.
Bilgisayar, VERİSAR’daki işletim sisteminden çalıştırıldığında ÇEVRİMDIŞI
çalışma modu aktif haldedir ve bu modda mesaj şifreleme/çözme işlemleri
gerçekleştirilir.
VERİSAR güvenli olmayan bir işletim sistemi ile kullanıldığında ise,
ÇEVRİMİÇİ çalışma modu aktif haldedir ve bu modda şifrelenmiş
mesajların gönderimi/alımı gerçekleştirilir. Ayrıca VERİSAR cihazlarının
ilklendirilmesinde ve sertifikalarının yenilenmesinde Yönetim Merkezi
yazılımı kullanılmaktadır.
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TAŞINABİLİR ÇEVRİMDIŞI KRİPTO CİHAZI

ÖZELLİKLER

▪ 2 Gb çevrimdışı, 2 Gb çevrimiçi kullanıcı alanları
▪ 2 Gb giden, 2 Gb gelen veri alanları
▪ Toplam 8 Gb veri saklama kapasitesi
▪ Boyutlar: 51 x 91 x 14 mm
▪ Ağırlık: 90 gr

KULLANICI ARAYÜZÜ

▪ 12’li tuş takımı, her biri çift renkli 4 lamba
▪ 1 sesli uyarıcı, 1 acil silme anahtarı, 1
yazma koruma anahtarı
▪ Kullanıcı akıllı kart okuyucu arayüzü

İŞLETİM SİSTEMLERİ

▪ Platform bağımsız-Windows (2000 üzeri), Linux (Kernel 2.4 ve üstü) platformları

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

SVKC

UEK
AE

SENKRON VERİ KRİPTO CİHAZI

HABERLEŞME VE BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİNİZ İÇİN UYGUN ÇÖZÜMLER

SVKC / SENKRON VERİ KRİPTO CİHAZI

SVKC Senkron Veri Kripto Cihazı, E1 PCM linkleri ve kiralık hatlar üzerindeki
yüksek hızlı senkron veri haberleşmesinin güvenli olarak yapılmasını sağlar.
ITU-T V.11 (RS-530) arayüzü ile kiralık hatlar üzerinde senkron durumda DTE
ya da DCE saati ile 2 Mbit/s hızına kadar çalışabilir.
ITU-T G.703 arayüzü ile E1 PCM linkleri üzerinde çerçeveli ya da çerçevesiz
olarak çalışabilir.
Kripto cihazına, MiLAY-1 milli anahtar yükleyici ile ya da TAFICS Elektronik
Anahtar Yönetim Sistemi üzerinden şifreli ve otomatik olarak anahtar
yüklenebilir.

ARAYÜZLER

▪ ITU-T G.703’e uygun arayüzler (2,048 Mbit/s hızında)
▪ ITU-T V.11’e (RS-530) uygun arayüzler (2,048 Mbit/s hızına kadar)

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

▪ Milli algoritma
▪ Periyodik olarak kripto anahtarlarını değiştirme
▪ E1-PCM linklerindeki 32 kanalın tamamını şifreleme
▪ Çerçeveli ya da çerçevesiz çalışma
▪ Senkron modda DTE ya da DCE saati seçimi

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

FASD-1
FAKS ANALOG SAYISAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ

FAKS GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ
FASD-1 / FAKS ANALOG SAYISAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ
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PC tabanlı faks haberleşmesini kriptolayabilme imkanı sağlayan FASD-1
ile mevcut kullanılan fakslarda varolan kırmızı/siyah bilginin bir arada
olmasının önüne geçilmesi ve faks haberleşmesine AMSG-720B TEMPEST
özelliği kazandırılması mümkündür. FASD-1, güvenli faks haberleşmesi için
UEKAE’nin sunduğu düşük maliyetli çözümdür.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

▪ RS-232 standardı, 19200/38400 asenkron N-8-1 protokolüne uygun
herhangi bir kripto cihazı bağlayabilme özelliği

ÖZELLİKLER

▪ T.30 protokolüne göre çalışan kripto arabirimi gerektirmeyen faksları
(arabirimsiz faks) kriptolama özelliği
▪ Telefon hattını bağlayabilmek için RJ-11 soket girişi
▪ Faks cihazını bağlayabilmek için RJ-11 soket girişi
▪ 14400, 9600, 7200, 4800 ve 2400 bit/s veri hızları
▪ MIL-STD-461E standardına uygunluk
▪ NATO SDIP 27/A TEMPEST standardına uygunluk

UEK
AE

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

TAHSİS

UEK
AE

TELSİZ AĞ HABERLEŞME SİSTEMLERİ

TELSİZ AĞ HABERLEŞME SİSTEMLERİ
TAHSİS / TELSİZ AĞ HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Stratejik ve taktik saha telsiz veri iletişiminde ihtiyaç duyulan teknolojilerin,
TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde milli olarak gerçekleştirilmesi ile elde edilen
sistemler topluluğudur.

YETENEKLER
▪ Uygun telsiz frekanslarında güvenli, güvenilir ses ve veri haberleşmesi
▪ 2 MHz – 20 GHz arası farklı anten sistemleri ile çalışabilme
▪ Dar ve geniş bant için RF iletim koşullarına uyumlu modem sistemleri ile
çalışabilme
▪ Farklı haberleşme altyapılarının sisteme kolay entegrasyonu (senkron ve
asenkron seri cihazlar, ethernet, USB, MIL-1533 vb.)
▪ Farklı sistemler (taşınabilir/ araç içi / sabit istasyon sistemleri) için veri
işleme yeteneği
▪ ACP127 mesaj teatisi amaçlı sistem geliştirme yeteneği
▪ HF radyo için etkin veri iletimini sağlayan STANAG 5066 protokolü
gerçekleme
▪ TCP/IP, X.200, SMTP, XMPP, AdapP35, Taktik X.400 (STANAG 4406-EkE), ACP142, X.500 protokol desteği
▪ Uygulamaya özel protokollerin (GeoMesh, WiMesh, GeoPredictor) tasarım
ve geliştirilmesi
▪ Bir telsiz cihazının eş zamanlı farklı uygulamalar için kullanılabilmesi
yeteneği (Virtual DTE)

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

UEK
AE

MİS
MESAJ İŞLETİM SİSTEMİ

MESAJ İŞLETİM SİSTEMİ

Milli ve NATO taktik saha askeri mesajlaşma ihtiyaçlarını karşılamak üzere milli olarak geliştirilmiş entegre muhabere sistemidir. MİS, birlikte ve ayrı çalışabilen istemci ve sunucu
bileşenlerinden oluşmaktadır. Kullanım şekline göre, 3 çeşit konfigürasyona sahiptir:

MİS / MESAJ İŞLETİM SİSTEMİ
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• MİS- İletişim Merkezi
• MİS İş İstasyonu
• MİS - Mobil

YETENEKLER
▪ Milli Entegre Mesaj İşletim Sistemi
▪ Milli ve NATO ihtiyaçlarını sağlayan Taktik Askeri Mesajlaşma Yeteneği
▪ ACP127, STANAG 5066, Taktik X.400 (STANAG 4406-Ek-E), ACP142, X.500
Standartları Desteği
▪ BRASS (Cevapsız Yayım ve Gemi-Sahil) Uyumluluğu
▪ HF,VHF, Uydu, Ethernet taşıyıcı ortamları desteği
▪ Muhabere kontrol özelliği
▪ Senkron/asenkron çalışabilen 8 adet veri kanalı
▪ Çoklu kanallarda eş zamanlı mesaj gönderme ve alma
▪ Arşivleme ve yedekleme özelliği
▪ İş sürekliliği (Yedek sunucuya anlık replikasyon)
▪ Ortak verinin operatörlerce paylaşabilmesi
▪ Çoklu kullanıcı desteği
▪ SYS, GEBİS, Ethernet Anahtarlama Birimi ve Muhabere Kontrol Sistemi ile entegrasyon
▪ Half-duplex, simplex ve full-duplex çalışma
▪ ALE ve GPS desteği
▪ Seçimli iletişim uygulamaları:
- Gönderen ve alıcı arasında kullanılabilecek en iyi ortam, frekans, anten verilerini hesaplayabilen GeoPredictor uygulaması
- HF telsiz üzerinden SMTP iletimini sağlayan HF Email uygulaması
- STANAG 5066 Annex F Chat uyumlu XMPP istemcisi ve HFXMPP Taktik geçit ara birimi
- Bir telsiz cihazının eşzamanlı olarak birden fazla uygulama ile birlikte kullanılabilmesini sağlayan Virtual DTE
- Düşük hızlı bağlantılar üzerinden, emniyetli ses mesajı aktarımını sağlayan VoHF – Voice Over HF uygulaması
- S’5066 protokolü üzerinden, seri kanal ARQ taşıma işlevini sağlayan COSS – STANAG 5066 Seri Kanal Emülatörü uygulaması
- HF ve VHF Telsiz bağlantıları üzerinden dosya taşıma işlevini gerçekleştiren BFTP - Binary File transfer uygulaması

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

GMS

UEK
AE

GÜVENLİ MESAJLAŞMA SİSTEMİ

Güvenli Mesajlaşma Sistemi (GMS), askeri ve kurumsal kullanıma uygun stratejik, operatif ve taktik saha
mesajlaşma gereksinimlerini kesintisiz olarak tek bir müşterek sistemle hızlı, doğru, güvenilir ve güvenli
olarak karşılayan, tüm bileşenleri TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde milli olarak geliştirilmiş bir sistemdir.
GMS ile stratejik ortamların ve düşük bant genişliği ile yüksek veri kaybı içeren taktik ortamların
bütünleşik olarak mesajlaşması mümkün olmaktadır.
GMS, hem stratejik hem taktik sahada çalışabilecek Mesaj Aktarma Sunucuları (MAS), Dizin Sistemi
Sunucuları (DSS), Mesajlaşma İstemcileri ile sistemin daha etkin ve entegre çalışabilmesi için
geliştirilmiş Geçit Yazılımları’ndan oluşmaktadır.

YETENEKLER

▪ X.400 ve SMTP/IMAP standartlarına uygun Mesaj Aktarma Sunucuları
▪ Kurumsal ve askeri mesaj formlarını destekleyen Mesajlaşma İstemcisi
▪ X.500 standardına uygun Dizin Sistemi Sunucusu
▪ LDAP Geçit Ara Birimi
▪ ACP127-X.400 mesaj dönüşümü için Sistemler Arası Geçit Birimi
▪ Adres listelerine mesaj dağıtımı için Adres Listesi Yönetim Birimi
▪ STANAG 4406 (Ed.2) askeri mesaj desteği
▪ Taktik sahada mesajlaşma için STANAG 4406 Ek E desteği
▪ Gelişmiş mesaj raporlama ve izleme
▪ Genişletilebilir dizin şeması
▪ Gelişmiş yönetim araçları

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

▪ Hat güvenliği
▪ Kimlik doğrulama
▪ Akıllı Kart ve HSM desteği
▪ Mesaj güvenliği (imzalama, şifreleme)
▪ Milli kripto algoritması desteği
▪ Erişim denetimi
▪ Açık anahtar altyapısı (PKI)
▪ Nitelik sertifikası desteği (PMI)
▪ Denetim günlüğü
▪ Güvenlik ilkesi

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

GMS / GÜVENLİ MESAJLAŞMA SİSTEMİ

ASKERİ VE KURUMSAL MESAJLAŞMA İÇİN MİLLİ VE GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

GMİ

UEK
AE

GÜVENLİ MESAJLAŞMA İSTEMCİSİ

GÜVENLİ MESAJLAŞMA İÇİN MİLLİ MESAJLAŞMA İSTEMCİSİ
GMİ / GÜVENLİ MESAJLAŞMA İSTEMCİSİ

Mesajlaşma İstemcisi, kullanıcılar arası mesaj iletimi ve dizin erişimi için kullanılan, platform bağımsız çalışabilen bir uygulamadır. İmzalı ve/veya şifreli mesaj göndermeye imkan vererek
çeşitli güvenlik seviyelerinde mesajlaşma sağlar. Tanımlı her kullanıcı, sadece kendisine izin verilen arayüzleri görebilmekte ve ilgili işlemleri yapabilmektedir. Mesajlaşma İstemcisi; modüler,
özelleştirilebilir bir mimariye sahiptir ve farklı modüller vasıtasıyla askeri ve kurumsal mesajlaşma imkanı sağlamaktadır.
Farklı bir uygulama olan Taktik Mesajlaşma İstemcisi; orta-yüksek bant genişliklerini hedefleyen Mesajlaşma istemcisi’nin sadeleştirilmiş versiyonudur ve düşük bant genişliklerinde çalışma
imkanı sağlar. Taktik Mesajlaşma İstemcisi, daha hafif bir kullanıcı arayüzü sunar ve sadece gerekli görülen verinin iletilmesini sağlar.

YETENEKLER

▪ ITU X.400 ve SMTP/IMAP mesajlaşma desteği
▪ ITU X.500 ve LDAP dizin erişimi
▪ Yerel Adres Defteri desteği
▪ Güvenli mesajlaşma arayüzleri
▪ Askeri amaçlı Taktik Mesajlaşma İstemcisi
▪ Özelleştirilebilir askeri ve kurumsal mesaj formu desteği
▪ Öncelik mekanizması
▪ Alıcı bazlı rapor istekleri
▪ Yedek adres
▪ Günlük mesaj raporu alma, gelişmiş mesaj izleme
▪ Silinmiş mesajları kurtarma
▪ Platform bağımsız çalışabilme

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

▪ Hat güvenliği
▪ Kimlik doğrulama (basit, güçlü)
▪ Akıllı kart, PFX ve HSM desteği
▪ Mesaj güvenliği (imzalama, şifreleme)
▪ Mesaj erişim denetimi
▪ Yerel sertifika deposu
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! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

DSS

UEK
AE

DİZİN SİSTEMİ SUNUCUSU

Dizin Sistemi Sunucusu (DSS), farklı seviyelerdeki kurumsal kullanıcı ve sertifika bilgilerinin güvenilir ve tutarlı olarak hiyerarşik yapıda saklanmasını, kesintisiz, güncel ve güvenli olarak
sunulmasını amaçlayan, milli imkanlarla geliştirilmiş bir dizin sunucusudur. Belirli bir hiyerarşiye göre yapılanmış organizasyonlar, birimler, kullanıcılar ve cihazlar içeren kurumlarda bu
bilgilere hızlı erişim sağlar. DSS, üst düzey güvenlik politikalarının uygulanmasına imkan vermekte, bu sayede kurumsal kullanımda farklı güvenlik seviyeli kullanıcıların erişim ve mesaj teati
yetkileri belirlenebilmektedir.
DSS, ulusal ihtiyaçlar (askeri ve kurumsal) gözetilerek, uluslararası standartlara
göre geliştirilmiştir. Dizin sistemleri için oluşturulmuş en kapsamlı standart kümesi
olan ITU X.500’e tam uyum sağlanmış, bunun yanında daha basitleştirilmiş bir dizin
erişim protokolü olan LDAP ile erişime de imkan sağlanmıştır. Bu sayede, farklı
askeri veya ticari dizin uygulamaları ile çalışabilmektedir.
DSS, ticari bileşenler içermeyen milli bir ürün olduğundan, kurumsal ihtiyaçlar
doğrultusunda hızlı bir şekilde özelleştirilebilmektedir.

YETENEKLER

▪ ITU X.500 standardında yer alan güvenli dizin servisleri
▪ Genişletilebilir dizin şeması (ACP133, LDAP, X.500)
▪ LDAP v3 desteği için Geçit Ara Birimi
▪ LDIF desteği
▪ Gelişmiş replikasyon imkanı
▪ Gelişmiş Yönetim Aracı
▪ Yedekleme ve Çökmeden Dönme
▪ Platform bağımsız çalışabilme

DSS / DİZİN SİSTEMİ SUNUCUSU

GÜVENLİ MESAJLAŞMA İÇİN MİLLİ DİZİN SİSTEMİ SUNUCUSU

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
▪ Hat güvenliği
▪ Kimlik doğrulama
▪ Erişim denetimi
▪ Denetim günlüğü
▪ Güvenlik ilkesi
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

SRC155A
SAYISAL RADYO CİHAZI

“SRC155A“ noktadan noktaya (Point-to-Point) Sayısal Radyo Cihazı, nxE1 (64xE1’e kadar) ve nxE3 (4xE3’e kadar) veri hızlarında PDH,
STM-1 veri hızında SDH, 156 Mbps’e kadar veri hızında gigabit ethernet (L2) haberleşme linki oluşturmak için oldukça esnek ve
güvenilir bir çözüm sunmaktadır. Çalışma frekans bölgesi 7, 8, 10.5, 15 ve 26 GHz (ITU) bantlarıdır.

SRC155A / SAYISAL RADYO CİHAZI

YETENEKLER

▪ Yazılımla seçilebilen sayısal veri kapasitesi, modülasyon tipi, RF kanal frekansı, transmisyon modu (yedekli ya da yedeksiz),
çıkış gücü ve operatör ihtiyaçlarına yönetlik test kolaylıkları
▪ Sökülüp takılabilen seçimli modüller sayesinde, kurulu linkin istenilen kapasite ve arayüz özelliklerine
kavuşturulabilmesi
▪ IDU (İç Birim) ve ODU (Dış Birim) olarak bölünmüş yapı ile esnek kurulum ve kullanım imkanı
▪ Etkin ve güçlü bir gömülü denetim sitemi bulundurulması ve opsiyonel olarak sunulan RF Şebeke
Yönetim Sistemi Yazılımı (SRC-YM) yardımıyla düşük altyapı gereksinimi ve yatırımı
▪ Değişken kapasiteli PDH çoklayıcı arayüz kartları sayesinde, ilave bir çoklayıcı sistemine ihtiyaç
duyulmaksızın 16xE1, 32xE1 ve 64xE1, 1xE3, 2xE3, 4xE3 hızlarında PDH verisi aktarım imkanı
▪ SNMP temelli herhangi bir şebeke ya da eleman denetim programıyla denetlenip yönetilebilme

ÖZELLİKLER

▪ Standart ITU-R lisanslı frekans bantları (7, 8, 10.5, 15 ve 26 Ghz)
▪ Mixed Mode çalışma özelliği, PDH ve SDH iletişim (16-32-64xE1, 1-2-4xE3, STM1-o, gigabit
ethernet)
▪ IEEE 802.3, ITU-T G.703 standartlarına uygun veri arayüzleri
▪ (1+0), (1+1) frekans çeşitlemeli, (1+1) HSB Tx, (1+1) uzay çeşitlemeli Rx, (2+0) çalışma
biçimlerine uygun yapı
▪ Bölünmüş yapıda; temel band devreleri (IDU; İç Birim) ve verici/alıcı (ODU; Dış Birim) arasında
tek koaksiyel kablo ile (1+0), çift koaksiyel kablo ile (1+1 ve 2+0) bağlantısı
▪ Veri kapasitesine göre ayarlanabilen modülasyon biçimi ile frekans bandı kullanım optimizasyonu
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BTE

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

SRCYM

UEK
AE

SRC Yönetim Merkezi, SRC155A Sayısal Radyo Cihazları’nı uzaktan yönetmeyi sağlayan yazılım çözümüdür. Haberleşme ağlarında başarılı bir operasyon için en temel ihtiyaç olan etkinliğin
elde edilmesiyle hataların kolay ve hızlı tespit edilip çözülmesi, personel, donanım ve eğitim maliyetlerinden tasarruf ve yüksek hizmet kalitesi sağlanmaktadır.
SRC Yönetim Merkezi kullanıcıya web arayüzü aracılığıyla, ağ içerisinde mevcut tüm SRC155A cihazlarını kayıt etme ve yönetme imkanı sağlar. Çoklu kullanıcı desteği sayesinde kullanıcılar,
sahip oldukları yetki derecelerine göre farklı işlemleri yönetim merkezinden gerçekleştirebilmektedir. Web tabanlı bir yazılım olması sebebiyle, kullanıcı bilgisayarında kurulu olan web
tarayıcılar yardımıyla ayrı bir yazılım kurulumuna ihtiyaç duymaksızın sunucuya ağ erişimi olan herhangi bir yerden güvenli bir şekilde yönetim merkezine erişebilmektedir.
SRC Yönetim Merkezi bir ağ yöneticisinin ihtiyacı olan temel tüm yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirmektedir.

ÖZELLİKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Web tabanlı dinamik kullanıcı arayüzü
Cihazları mantıksal ve fiziksel konumuna göre gruplama
Cihaz keşfetme ile otomatik cihaz ekleme
Gelişmiş raporlama altyapısı
SNMP tabanlı yönetim
Tüm kullanıcı ve sistem işlemlerinin kayıt altına alınması
Gelişmiş rol tabanlı ve cihaz grupları bazında yetkilendirme
Parola tabanlı kimlik doğrulama
e-Posta ile uyarı
İngilizce ve Türkçe dil desteği

SRCYM / SAYISAL RADYO CİHAZI YÖNETİM MERKEZİ

SAYISAL RADYO CİHAZI YÖNETİM MERKEZİ

TEMEL FAYDALAR
▪
▪
▪
▪

Cihazları uzaktan ve tek noktadan yönetebilme
Cihazların alarmını ve ağ erişebilirliğini kontrol edebilme
Cihazların anlık durumlarını izleyebilme
Cihazların ayarlarını hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebilme
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

SRC400

BTE

YENİ NESİL YÜKSEK HIZLI SAYISAL RADYO CİHAZI
SRC400 / YENİ NESİL YÜKSEK HIZLI SAYISAL RADYO CİHAZI

44

“SRC400” noktadan noktaya (Point-to-Point) iletim yapan yeni nesil sayısal radyo link cihazıdır. Tasarımı, 400 Mbps’e kadar L2 düzeyinde ethernet verisi aktarmak üzere optimize edilmiştir.
Mevcut GSM ve Telekom altyapı şebekelerinde kullanılabilen ve LTE/4G şebekelerine geçildiğinde ihtiyaç olacak çok yüksek hızlı paket veri taşıma kabiliyetini de sunabilen yeni nesil radyo
cihazıdır. İsteğe bağlı olarak STM1 ve E1 ara yüzleri de sisteme adapte edilebilir. Çalışma frekansı; 7 GHz, 8 GHz ITU bandlarındadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

▪ Standart ITU-R lisanslı frekans bantlarında çalışma (7 ve 8 GHz)
▪ “Native Ethernet” airframe yapısı
▪ Adaptif Modülasyon (ACM) özelliği ile QPSK - 256 QAM arasında otomatik olarak
değişen modülasyon tipi
▪ 1+0, 1+1 HSB Tx, 1+1 FD, 2+0, 4+0 çalışma modları
▪ İç Ünite (IDU) ve Dış Ünite (ODU) biçiminde bölünmüş yapı, ODU’ya entegre anten
▪ 1+1 ve 2+0 yapıları için RF combiner ile antene doğrudan entegrasyon imkanı
▪ XPIC ile 800 Mbps’e kadar kapasite arttırımı (opsiyonel)
▪ Bir IDU’ya dört adet ODU bağlayabilme imkanı (4+0).

YETENEKLERİ

▪ Yazılımla değiştirilebilen iletim kapasitesi, modülasyon tipi, RF kanal frekansı, çalışma
modu (yedekli/yedeksiz), çıkış gücü
▪ Operatör ihtiyaçlarına dönük test kolaylıkları, gömülü performans (BER, ES, SES, ...)
izleme özelliği
▪ Bölünmüş yapıda olmasının getirdiği esnek kurulum ve işletme imkanı
▪ Etkin ve güçlü bir gömülü denetim yazılımı bulundurması nedeniyle kolay işletim
▪ SNMP ajanları sayesinde opsiyonel ve güçlü bir Radyo Link Ağ Yönetim Yazılımı’na
(SRC-YM) entegrasyon ve merkezden yönetim imkanı

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

SRCYM400

UEK
AE

SRCYM 400, sayısal radyo cihazlarını uzaktan yönetmeyi sağlayan yazılım çözümüdür. SRC400 ve SRC155A cihaları ile uyumludur. Önceki kuşak SRC yönetim merkezlerinde olduğu gibi
SRCYM 400 de haberleşme ağlarında başarılı bir operasyon için en temel ihtiyaç olan etkinliğin arttırılmasını hedeflemektedir. Bunun için hataların kolay ve hızlı tespit edilip çözülmesine,
personel, donanım ve eğitim maliyetlerinden tasarruf ve yüksek hizmet kalitesi sağlanmasına destek sunar.
SRCYM 400 kullanıcıya web arayüzü aracılığıyla, ağ içerisinde mevcut tüm SRC400 ve SRC155A cihazlarını kayıt etme ve yönetme imkanı sağlar. Modern ve kullanıcı dostu arayüz sayesinde
kullanıcıların ihtiyaç duydukları işlevlere hızlıca ve kolay bir şekilde erişmesi sağlanmıştır. Çoklu kullanıcı desteği sayesinde kullanıcılar, sahip oldukları yetki derecelerine göre farklı işlemleri
yönetim merkezinden gerçekleştirebilmektedir. Web tabanlı bir yazılım olması sebebiyle, kullanıcı bilgisayarında kurulu olan web tarayıcılar yardımıyla ayrı bir yazılım kurulumuna ihtiyaç
duymaksızın sunucuya ağ erişimi olan herhangi bir yerden güvenli bir şekilde yönetim merkezine erişebilmektedir.

ÖZELLİKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

SRC400 ve SRC155A cihazlarını uzaktan yönetme
Web tabanlı modern ve kullanıcı dostu arayüz
Cihazları gruplama, hızlı arama, cihaz durumunu görselleştirme
Ağdaki cihazları otomatik olarak ekleme
Gelişmiş alarm yönetimi
Envanter, performans ve ethernet verileri takibi
SNMP tabanlı yönetim
Tüm kullanıcı ve sistem işlemlerinin kayıt altına alınması
Gelişmiş rol tabanlı ve cihaz grupları bazında yetkilendirme
Parola tabanlı kimlik doğrulama
Gelişmiş raporlama altyapısı
İngilizce ve Türkçe dil desteği

SRCYM400 / SAYISAL RADYO CİHAZI YÖNETİM MERKEZİ

SAYISAL RADYO CİHAZI YÖNETİM MERKEZİ

TEMEL FAYDALAR
▪
▪
▪
▪

Cihazları uzaktan ve tek noktadan yönetebilme
Cihazların alarmını ve ağ erişebilirliğini kontrol edebilme
Cihazların anlık durumlarını izleyebilme
Cihazların ayarlarını hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebilme
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GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

SATEL

BTE

SU ALTI TELEFONU

Su altı Telefonu tümü mikroişlemci kontrollü, su üstü/su altı gemileri arasındaki iletişimi
su altı akustik dalgaları aracılığı ile sağlayan haberleşme sistemidir.

SU ALTI TELEFONU

Bastırılmış taşıyıcı frekansı ile üst ve alt yan-bant kullanımı (SSB işlemi) yüksek iletim bant
genişliğinde yüksek sinyal-gürültü oranı elde edilmesine imkan tanımaktadır. Taşıyıcı frekans
sabit (kuvars stabilize) olup NATO frekansı olarak veya üst yan-bant için 1-57 kHz arası, alt yanbant için de 4-60 kHz arasında ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır.

SATEL / SU ALTI TELEFONU

Bir konvoy dahilinde çalışırken değişik frekanslar kullanılarak uygun karşı istasyonla iletişim
kurmak mümkündür.
Optimum sinyal-gürültü oranı için telgraf modunda iletim bant genişliği azaltılır. Üç transdüser
grubunun çalışması tüm yönlere aynı anda yayın yapacak veya sektörel çalışacak şekilde
seçilebilir. Sistemdeki transdüserler bordaya ve kuleye yerleştirilmiştir.
Basınçlı gövde geçişine bağlı olan iç gövde bağlantı kutusu Savaş Harekat Merkezi yakınına
konumlandırılmıştır. Dış gövde kabloları basınca dayanıklı türden olup farklı kablo kanalları
içerisinden yönlendirilmişlerdir.
Kontrol ve gösterim ünitesi entegre navigasyon rakında yer almaktadır.
Hidrostatik basınç: hidrostatik basınca maruz ekipman 5 MPa (50 bar) basınca dayanıklıdır. Bu
cihazlar için test basıncı 6.25 MPa (62.5 bar) seviyesine kadar olabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Standart frekans: NATO frekansı; kuvars stabilize
Ayarlanabilir taşıyıcı frekansı (3 Hz adımlarda ayarlanabilir)
Frekans entegre LCD ekranında sayısal değer olarak ve bir işaretçi ile gösterilir
Üst yan bant (USB): 1-57 kHz arası
Alt yan bant (LSB): 4-60 kHz arası
Güç çıkışı: 35 Ω’da 100W

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Su altı telefon ve telgraf sistemi
Transdüserler ile su içerisinde genlik modülasyonlu ses dalgalarını iletip alma
Uygun karşı istasyonlar ile iletişim
Seçilebilir çalışma frekansları
Bağımsız denetim ve izleme
Çalışma esnasında hava soğutmalı sistem
Stand-by durumunda yoğuşma önleme
Ses sinyallerinin kaydı için iletişim sistemi ile arayüz

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

KMA

UEK
AE

Kriptografi, bilgi güvenliğini matematiksel yöntemlerle sağlama bilimidir. Kriptografi, veri gizliliği, veri bütünlüğü, inkar edilemezlik, kimlik doğrulama, erişim denetimi gibi güvenlik ihtiyaçlarına
çözüm getirir. Bu çözümler akıllı karttan uyduya, ağ güvenlik cihazlarından sensörlere kadar bilgi güvenliği ve mahremiyetin gerekli olduğu tüm yerlerde gerçeklenmektedir. Bu hizmetlerin
temelini kriptografik yapılar (algoritma, protokol ve mimariler) oluşturmaktadır.
Özgün kriptografik yapılar geliştirmek için matematik, istatistik, elektronik gibi alanlarda uzmanlaşmış deneyimli ve nitelikli araştırmacılar gerekmektedir. TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 1980’li
yıllardan beri bu konuda faaliyet göstermekte ve ülkemizin ihtiyacını karşılamaktadır.
Bu hizmet kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir:
▪
▪
▪
▪
▪

Kriptografik algoritma (şifreleme, özet, anahtar sarma, metin asıllama kodları, vb.) tasarımı
Kriptografik protokol (kimlik doğrulama, anahtar anlaşma, vb.) tasarımı
Kriptografik mimari (cihaz ve/veya sistemdeki tüm kriptografik yapılar) tasarımı
Gürültü işleme fonksiyonu tasarımı (rastgele sayı üreteçlerinde kullanılmaktadır)
Kriptografi konusunda eğitim ve danışmanlık

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

KMA / KRİPTOGRAFİK MİMARİ VE ALGORİTMA TASARIM

KRİPTOGRAFİK MİMARİ VE ALGORİTMA TASARIM
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TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

KRİPTO ANAHTAR YÖNETİM SİSTEMLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

KRİPTO ANAHTAR YÖNETİM SİSTEMLERİ

EKADAS

UEK
AE

EKADAS / ELEKTRONİK KRİPTO ANAHTAR DAĞITIM SİSTEMİ

ELEKTRONİK KRİPTO ANAHTAR DAĞITIM SİSTEMİ

EKADAS, kripto cihazlarına güvenli haberleşme için kullanılacak
simetrik, asimetrik anahtar üretir ve saklar, ayrıca şifreli anahtarları
güvenli bir şekilde dağıtır ve muhasebe bilgilerini kaydeder.
Elektronik Kripto Anahtar Üretim Sistemi (EKAÜS), Elektronik Kripto
Anahtar Dağıtım Merkezi (EKADAM), Elektronik Kripto Anahtar
Dağıtım Terminali (EKADAT), Elektronik Kripto Anahtar Yükleme
Cihazı (EKAYÜC), Elektronik Kripto Anahtar Taşıma ve Yükleme
Cihazı (EKATAC), Kripto Anahtar Yükleme Cihazı (KAYC-S) ve Hat
Kripto Cihazı’ndan (EKAHAK) oluşan EKADAS, tüm anahtar dağıtım
ihtiyaçlarınıza çözüm sunmaktadır.

ÖZELLİKLER
▪
▪
▪
▪
▪

Otomatik anahtar üretimi
Değiştirilebilir hiyerarşik dağıtım mimarisi
Dial-up/telsiz/uydu iletişimi
Diğer EKMS’lerle elektriksel olmayan bağlantı
Muhasebe bilgilerinin otomatik gözlenmesi

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

▪ Anahtar paketleri için çift şifreleme
▪ EKAÜS ve EKAYÜC/EKATAC arasında çevrimdışı
şifreleme
▪ Yeni nesil kripto cihazları için ön şifreleme
▪ Haberleşme kanalına çıkmadan önce tüm bilgiler için
şifreleme
▪ Cihazlar arasında kriptografik kimlik doğrulama
▪ Rol tabanlı kullanıcı erişim denetimi

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
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KRİPTO ANAHTAR YÖNETİM SİSTEMLERİ

EKMI (EKADAS KMI)

UEK
AE

ELEKTRONİK KRİPTO ANAHTAR YÖNETİM ALTYAPISI
EKMI (EKADAS KMI) / ELEKTRONİK KRİPTO ANAHTAR YÖNETİM ALTYAPISI
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EKADAS KMI, her türlü hassas kripto malzemesinin merkezi veya dağıtık olarak üretilmesi,
planlanmış kullanım yerlerine, fast, secure, scalable olarak dağıtılmasını sağlar.
Esneklik, modülerlik ve ölçeklenebilirlik kriterleri ön planda tutularak tasarlanmıştır.
Güncellenebilir Güvenlik Modülü sayesinde farklı güvenlik protokol ve algoritma
ihtiyaçlarına kolay uyum sağlayabilir. Geleneksel EKMS (Elektronik Anahtar Yönetim
Sistemi) yeteneklerinin yanısıra, diğer yönetim sistemleri ile bütünleşik anahtar yönetimi
imkanı sunarak kripto anahtar yönetim sistemlerini tek bir çatı altında birleştirir.
Sistemin yeni nesil anahtar taşıma ve yükleme cihazı olan HVTC, bilinen anahtar yükleme
cihazı özelliklerinin tamamından daha fazlasını sağlar.
Tam yedeklemeli olarak çalışabilen sistem, taşınabilir anahtar yükleme cihazlarının, PSTN,
H/F, Uydu ve Ethernet bağlantı alternatiflerini kullanarak kripto anahtarlarını uzaktan da
alabilmesine izin verir.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
▪ Her türlü hassas bilgi (kripto anahtarı –simetrik/asimetrik-, sertifika, yazılım, kod,
parola, firmware, konfigürasyon/yönetim bilgisi, dosya, mesaj, vb.) güvenli dağıtımı
▪ Yüksek kalitede anahtar üretimi (Kuantum ve geleneksel RSÜ tekniklerinin
kombinasyonu ile)
▪ EKMS kavramından KMI kavramına geçiş
Yeni nesil kripto cihazlarının karmaşık anahtar yönetimini destekler
Kripto cihazlarının envanterine göre kripto malzemelerinin dağıtımı ve muhasebesi
Ortak Anahtar Yönetim Çatısı (OAYÇ)
Kripto cihazlarının kendi yönetim sistemleri ile bütünleşik olarak anahtar
yönetimi
Anahtar yönetim sistem/bileşen çeşitliliğinin azaltılması
Merkezi ve/veya dağıtık anahtar üretimi
▪ Politika tabanlı kısıtlar tanımlanabilmesi
▪ Yüzden fazla kripto cihaz tipi için anahtar üretebilme yeteneği
▪ Operatörlerin kendi anahtar formatlarını tasarlayıp yönetebilmesi desteği
▪ Gelişmiş akıllı anahtar muhasebesi
▪ Hassas malzemeler arasında kriptografik ve yönetimsel ilişkiler tanımlayabilme
▪ IFFMod5 ve Link-16 gibi karmaşık anahtar yönetim ihtiyaçlarını karşılayabilme
▪ Uzaktan güvenli olarak EKMI cihazlarının yazılım güncellemesi
▪ Kripto cihazları anahtar yükleme profillerinin merkezi olarak yönetimi
Platformlar, Kripto cihazları, Anahtar tipleri, Anahtar yuvaları
Yükleme arayüzleri ve parametreleri, yükleme paketleri vb.
▪ Çevrimiçi ve yıldız bağlı topoloji ile hızlı yanıt süresi
▪ NATO IEKMS ile birlikte çalışabilirlik
▪ A400M ve JSF uçaklarının içerdiği Platform Anahtar Yönetim Sistemlerini destekleme
▪ Yedek yönetim merkezli güvenilir mimari
▪ Dahili güvenli mesajlaşma desteği
▪ Kritik olayları raporlama mekanizması

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

KRİPTO ANAHTAR YÖNETİM SİSTEMLERİ

KAYC-S

UEK
AE

KRİPTO ANAHTAR YÜKLEME CİHAZI

KAYC-S, standart arayüz ve protokollerle (DS-101, DS-102, MILAY) aldığı kriptografik
anahtarlar ile verileri, şifreli olarak saklama, taşıma ve anahtar yükleme/uç kripto cihazlarına
aktarma özelliklerine sahip kriptografik bir cihazdır.
EKADAS’ta (Elektronik Kripto Anahtar Dağıtım Sistemi) tanımlanarak aktif hale getirilen
KAYC-S cihazı, EKADAS veya diğer sistemlerden anahtar alabilir. Cihaz, yükleme arabimi
üzerinden EKADAS uçbirim cihazları olan EKAYÜC (Anahtar Yükleme Cihazı) ve EKATAC
(Anahtar Taşıma Cihazı) cihazlarından veya desteklenen diğer standart arabirimli veri taşıma
cihazları (AN/CYZ-10 (DTD), DTD2000 (SDS), Simple Key Loader (SKL)) ve anahtar yükleme
cihazlarından (KYK-13, KAYC-10, KAYC-32, KAOC-8, KOI-18, MILAY EAYC) kriptografik veri
ve anahtar alabilme özelliğine sahiptir. Aldığı kriptografik veri ve anahtarları, bütünlük kontrolü
ve şifreleme gibi güvenlik arttırıcı önlemler ile işler, güvenli olarak saklar ve çeşitli anahtar
yükleme/taşıma ve uç kripto cihazlarına yükler. Anahtarlara ait muhasebe bilgilerini üzerinde
güvenli olarak kayıtlama yeteneğine sahiptir. KAYC-S, cihaza özel yükleme uygulamaları
geliştirme altyapısını desteklemektedir.

ÖZELLİKLER

▪ Milli formatlı anahtar saklama ve yükleme
▪ Kullanıcı arabirimi yardımıyla anahtar ve kriptografik veri alımı/aktarımı
▪ EKADAS sisteminden kriptografik veri alımı
▪ Güvenli anahtar ve veri saklama
▪ 8 MB saklama belleği
▪ Muhasebe oluşturma ve saklama yeteneği
▪ Gnkur., MEBS onaylı kripto algoritmaları

Cihazda veri güvenliği, kırmızı/siyah ayrımına dayanan sistem mimarisi, filtreleme, kurcalama
koruma ve acil silme düzeneği özellikleri ile sağlanmaktadır. KAYC-S, taktik bir cihaz olup
COMSEC, EMI/EMC, TEMPEST gereklerine uygundur.

KAYC-S / KRİPTO ANAHTAR YÜKLEME CİHAZI

MİLLİ ANAHTAR YÜKLEME ÇÖZÜMLERİ

ARAYÜZLER

6 uçlu konnektör üzerinden
▪ DS-102 (EKMS-308F)
▪ DS-101/RS-485 (EKMS-308F)
▪ DS-101/RS-232-D (EKMS-308F)
▪ MILAY

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
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KRİPTO ANAHTAR YÖNETİM SİSTEMLERİ

KAYC-S/N

UEK
AE

KRİPTO ANAHTAR YÜKLEME CİHAZI/NATO

KAYC-S/N / KRİPTO ANAHTAR YÜKLEME CİHAZI/NATO

NATO ANAHTARLARI YÜKLEME ÇÖZÜMLERİ

KAYC-S/N, EKMS-308F standardı ile tanımlanan arayüz ve protokollerle aldığı kriptografik anahtarlar ile verileri,
şifreli olarak saklama, taşıma ve NATO envanterindeki çeşitli anahtar yükleme/uç kripto cihazlarına aktarma
özelliklerine sahip kriptografik bir cihazdır.
KAYC-S/N, tüm NATO gizlilik seviyelerinde SECAN güvenlik onayına sahiptir ve “Military Comitee” tarafından
onaylanarak NATO cihazı ünvanı almıştır.
Cihaz, yerel yönetim cihazları (LMD/KP, DMD), veri taşıma cihazları (AN/CYZ-10 (DTD), DTD2000 (SDS), Simple
Key Loader (SKL), EKATAC/EKAYÜC) ve anahtar yükleme cihazlarından (KYK-13, KAYC-10, KAYC-32, KAOC-8, KOI18) aldığı kırmızı veya siyah anahtar ve kriptografik verileri, bütünlük kontrolü ve şifreleme ile güvenli olarak saklar.
Anahtarları, veri aktarma cihazlarına kırmızı ya da siyah olarak aktarır; uç cihazlara ve yükleme cihazlarına yükler.
Anahtarlara ait muhasebe bilgilerini, güvenli kaydetme ve LMD/KP, DMD gibi yerel yönetim cihazlarına aktarma
yeteneğine sahiptir. Cihaz, CT3 (Common Tier3) uygulama yazılımı altyapısını desteklemektedir.

Cihazda veri güvenliği, kırmızı/siyah ayrımına dayanan
sistem mimarisi, filtreleme, kurcalama koruma ve acil silme
düzeneği özellikleri ile sağlanmaktadır. KAYC-S/N taktik
bir cihaz olup COMSEC, EMI/EMC, TEMPEST gereklerine
uygundur.

ÖZELLİKLER

▪ “NATO ÇOK GİZLİ” ve diğer altı veri gizlilik düzeyi
▪ Akıllı kart ve parola ile kullanıcı erişim denetimi
▪ Kullanıcı dostu grafiksel arayüz
▪ Elektriksel ve mekanik olarak kırmızı/siyah yalıtımı
▪ 320x240 TFT likit kristal ekran ve 7 girişli tuş takımı
▪ Harici klavye arayüzü (PS/2)
▪ Işıklı ve sesli uyarılar
▪ Kriptografik verilerin ve anahtarların korunması için acil
silinebilir kalıcı bellek
▪ Cihazın kullanımda veya kapalı olduğu durumlarda acil
silinebilmesi

ARAYÜZLER

6 uçlu konnektör üzerinden
▪ DS-102 (EKMS-308F)
▪ DS-101/RS-485 (EKMS-308F) - uçtan uca ya da
ortak yol (bus) yapısında
▪ DS-101/RS-232-D (EKMS-308F)
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HVTC

UEK
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Bilinen anahtar yükleme cihazı özelliklerinin tamamından fazlasını sağlayan yeni nesil
anahtar taşıma yükleme cihazıdır. Hem anahtar işlemcisi (stratejik) hem de taşıma cihazı
(taktik) yeteneklerinin tek bir cihazda birleşimidir. Güncellenebilir Güvenlik Modülü bileşeni
sayesinde başka protokol ve algoritma gerektiren senaryolara uyum sağlayabilir. Zorlu taktik
saha koşullarına göre tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu GUI ve dokunmatik ekran yetenekleri ile
karmaşık anahtar yönetim fonksiyonlarını yerine getirmeye olanak sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER
▪ WAN arayüzü vasıtasıyla EKADAS Sisteminden güvenli elektronik kripto anahtar ve veri
transferi
▪ NATO ve Milli formattaki kripto anahtar ve verilerini NATO ve Milli anahtar taşıma
cihazlarına ve kripto cihazlarına yükleme/alma.
▪ Eski ve modern kripto anahtarı desteği
▪ Kripto anahtar muhasebesi ve detaylı işlem/olay kayıtları.

▪ Uzaktan yönetilen Tier3 cihazlarının profil veritabanı
Platformlar, Kripto Cihazları
Anahtar tipleri, anahtar yükleme yuvaları, anahtar segment atamaları
Yükleme arayüzleri ve parametreleri
Anahtar ilişkileri
▪ Güvenli haberleşme arayüzleri (Tier2 ve Tier3 katmanları arası)
PSTN, HF/UHF, SATCOM, Ethernet
▪ Anahtar yükleme arayüzleri
DS101,
DS102,
MİLAY,
RS232, TapePuncher
USB (Akıllı kart, USB Bellek, CD/DVDRW, Printer)
Ethernet
▪ Yüksek depolama kapasitesi (32 GB)
▪ Kural ve Rol tabanlı erişim denetimi
▪ İki faktörlü kimlik doğrulama (PIN ve akıllı kart)
▪ Kullanıcı dostu, ikon tabanlı arayüz (Çoklu dil desteği)
▪ Darbeye dayanıklı PCAP+ dokunmatik ekran (16:9, 7 inch renkli TFT WSVGA)
Yüksek ekran çözünürlüğü (1024x600)
Özel anlam yüklenebilen dokunma desenleri
Gün ışığı altında okunabilir
Eldiven ile kullanılabilir
▪ Dahili kripto işlemcisi (1000+ kripto algoritması barındırıp çalıştırabilme)
▪ Çevik kripto desteği (güncellenebilir kripto algoritmaları)
▪ Uzaktan/yakından güvenli yazılım/firmware güncelleme
▪ Kurcalamaya dayanıklı
▪ EMII/EMC uyumlu (MIL-STD-461F, DO-160E & CISPR 25 EMI)
▪ TEMPEST uyumlu (SDIP-27 Level A (AMSG-720B) standard)
▪ Su ve toz geçirmez (IP67)
▪ Çalışma sıcaklığı (nominal koşullar): -20oC to +60 oC
▪ Fiziksel boyutlar: 22cm x 13cm x 4cm, 1,8 Kg

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

HVTC / HASSAS VERİ TAŞIMA CİHAZI

HASSAS VERİ TAŞIMA CİHAZI

55

KRİPTO ANAHTAR YÖNETİM SİSTEMLERİ

KUANTUM RSÜ

UEK
AE

KUANTUM TABANLI RASGELE SAYI ÜRETECİ
KUANTUM RSÜ / KUANTUM TABANLI RASGELE SAYI ÜRETECİ
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KUANTUM RASTGELE SAYI ÜRETECİ

Kuantum rastgele sayı üreteci cihazı, içerisinde bulunan kuantum
kaynağından elde ettiği rastgele veriyi, çeşitli matematiksel testlerden
ve karıştırıcı fonksiyonlardan geçirerek daha güvenilir bir hale getirir ve
USB 2.0 arayüzünden verir.
Kuantum mekaniksel sistemlerin doğası gereği rassal olması, kuantum
rassal sayı üreteçlerinin en büyük avantajıdır. Özellikle güvenliğin çok
önemli olduğu kriptografik sistemlerde KUANTUM RSÜ kullanmak, tüm
sistemin güvenliği açısından diğer rastgele üreteç kullanımına göre
daha iyi sonuç verir.

KUANTUM RSÜ Temel Blok Diagramı

TEKNİK ÖZELLİKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Giriş gerilimi: 12 V
Tipik güç tüketimi: 4 W
Arayüzü: USB 2.0
Max veri hızı (Test edilmiş veri çıkış hızı): 12 Mbit/saniye
Tipik veri hızı (Test edilmiş veri çıkış hızı): 4 Mbit/saniye
Fiziksel boyut: 80mm x 80mm x 150mm
Ağırlık: 500 gram
Çalışma sıcaklığı: 0 - 35 oC
TEMPEST özelliği: Var
COMSEC özelliği: Var
Dış kasa: Alüminyum

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

KRİPTO ANAHTAR YÖNETİM SİSTEMLERİ

GM

UEK
AE

GÜVENLİK MODÜLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

▪ Anahtar yükleme arayüzü üzerinden anahtar alma
▪ MCAF anahtar formatı desteği
▪ Eski ve modern kripto anahtarı desteği
▪ Kripto anahtar muhasebesi ve detaylı işlem/olay kayıtları.
▪ Uzaktan yönetilen Tier3 cihazlarının profil veritabanı
Platformlar, Kripto Cihazları,
Anahtar tipleri, anahtar yükleme yuvaları, anahtar segment atamaları
Yükleme arayüzleri ve parametreleri
Anahtar ilişkileri
▪ Güvenli haberleşme arayüzleri (Tier2 ve Tier3 katmanları arası)
PSTN, HF/UHF, SATCOM, Ethernet
▪ Anahtar yükleme arayüzleri
DS101,
DS102,
MİLAY,
RS232, TapePuncher
USB (Akıllı kart, USB Bellek, CD/DVDRW, Printer)
Ethernet
▪ Dahili donanım tabanlı RSÜ
▪ Harici RSÜ ile çalışma desteği
▪ Yüksek depolama kapasitesi (32 GB)
▪ Dahili kripto işlemcisi (1000+ kripto algoritması barındırıp çalıştırabilme)
▪ Çevik kripto desteği (güncellenebilir kripto algoritmaları)
▪ Yazılım/firmware güncelleme
▪ Kurcalamaya dayanıklı
▪ EMII/EMC uyumlu (MIL-STD-461F, DO-160E & CISPR 25 EMI)
▪ TEMPEST uyumlu (SDIP-27 Level A (AMSG-720B) standard)

▪ COMSEC uyumlu
▪ Su ve toz geçirmez (IP67)
▪ Çalışma sıcaklığı (nominal koşullar): -20oC to +60 oC
▪ Fiziksel boyutlar (11cm x 8cm x 3cm, 0,3 Kg)

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

GM / GÜVENLİK MODÜLÜ

GM, kriptografik ve güvenli veri depolama yeteneklerini sunan genel amaçlı bir donanım güvenlik modülüdür. Askeri ve ticari taktik cihazlar hedeflenerek tasarlanmış olan taşınabilir cihaz,
COMSEC, EMI/EMC, TEMPEST standartlarına uyumludur. Güvenlik mekanizmalarının ağırlıklı olarak modüler ve yazılım tabanlı gerçeklenmiş olması sayesinde, donanım değişikliği gerektirmeden
güncellenerek, güvenlik ürünlerine kolayca entegre edilebilir. USB arayüzü ile herhangi bir platforma güvenliği tamamlayan bileşen olarak kolayca entegre edilebilir. Hem takıldığı platform ile hem de
harici taşıma cihazları ve veri taşıma ortamlar ile güvenli veri alış verişi yapabilir. Kripto cihazları ve akıllı kart usb bellek, CD/DVD, yazıcı, delikli şerit yazıcı/okuyucu, askeri anahtar taşıma cihazları
ile veriş alış verişi desteklenir.
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TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

ULUSAL KİMLİK KARTI

UEK
AE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ & KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI

KİMLİK KARTI UYGULAMASI (Temaslı Kart Özelliği)

▪ Görsel kimlik doğrulama
Fotoğraf, ıslak imza, guilloche, gökkuşağı baskı,
MLI, mikro yazı, raster baskı, charm relief baskı,
optik değişken mürekkep, mor ötesi mürekkep,
OVD/DOVID.
▪ Elektronik kimlik doğrulama
Elektronik sertifika, sayısal fotoğraf, PIN
▪ Biyometrik doğrulama
Parmak izi, parmak damar izi, el aya izi
▪ Rol tabanlı erişim
▪ Güvenli mesajlaşma
▪ Kriptografik fonksiyonlar
RSA-2048, SHA-256, AES-256

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

ELEKTRONİK İMZA UYGULAMA ALTYAPISI (Temaslı Kart Özelliği)
▪ Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ve özel anahtar yükleyebilme

SEYAHAT BELGESİ UYGULAMASI (Temassız Kart Özelliği)
▪
▪
▪
▪
▪

ICAO 9303 standardına uyumlu
Anlaşmalı ülkelere geçişte pasaport yerine kullanılabilme
Makine ile Okunabilir Alan (MRZ)
Temel Erişim Denetimi (BAC)
Aktif Asıllama (AA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

ULUSAL KİMLİK KARTI / TÜRKİYE CUMHURİYETİ & KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI

AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ
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AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ

GGM
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GÖMÜLÜ GÜVENLİK MODÜLÜ

GÖMÜLÜ GÜVENLİK MODÜLÜ

GGM / GÖMÜLÜ GÜVENLİK MODÜLÜ

62

Gömülü Güvenlik Modülü, tablet bilgisayar, cep telefonu ve benzeri cihazlarda şifrelerin güvenli saklanması, erişim denetimi, kimlik doğrulama gibi güvenlik uygulamalarında kullanılmak
üzere geliştirilmiştir. Ortak kriter EAL5+ güvenlik seviyesine sahip UKTÜM-Hv7.0 tümdevresini kullanan güvenlik modülü, işlevsellik, performans ve fiyat bakımından güvenilir milli bir
seçenek oluşturmaktadır.
QFN tipi kılıfı ile tablet bilgisayarların üretiminde kullanılan Gömülü Güvenlik Modülü, yalnızca izin verilen kişilerin tablet bilgisayarda saklanan verilere ulaşmasını sağlayan kimlik doğrulama
işlevini gerçekler.

ÖZELLİKLER

▪ Mikroişlemci: 8051 tabanlı (İç bellek: 256 B)
▪ Flash bellek: Toplam 192 Kb
64 Kb ROM ve 128 Kb veri belleği veya
128 Kb ROM ve 64 Kb veri belleği olarak tanımlanabilir.
▪ SRAM: 8 Kb
▪ Arayüz: ISO/IEC 7816 standardı ile uyumlu
▪ Yan kanal analizine dirençli donanımsal kripto desteği:
DES ve 3-DES yardımcı işlemcisi
AES256 yardımcı işlemcisi
RSA1024 ve RSA2048 yardımcı işlemcisi
▪ RSÜ: FIBS-140-2 standardına uygun gerçek rastgele sayılar üreten fiziksel rastgele sayı üreteci
▪ Güvenlik: Ortak Kriter EAL5+ sertifikası
Güvenlik algılayıcıları: Yüksek-düşük besleme gerilimi/saat frekansı/sıcaklık algılama
Tümdevre yüzeyinin saldırılara karşı etkin kalkan ile korunması
Lazer ve hata saldırılarını algılama
Yan kanal analizlerine karşı önlemler

AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ

AKİS

UEK
AE

AKILLI KART İŞLETİM SİSTEMİ

Akıllı Kart İşletim Sistemi, akıllı kart donanımını kullanarak dış dünya ile standartlar
çerçevesinde (ISO 7816, ISO 14443) güvenli veri alışverişinde bulunulmasını sağlayan ve
çeşitli şifreleme yöntemlerini kullanarak modül içerisindeki bilginin uygun bir yöntemle
gizlilik içerisinde saklanmasını ve yönetilmesini gerçekleştiren, ROM veya flash bellek
içerisinde bulunan bir programdır.

AKILLI KART

İçerisinde mikrobilgisayar (mikroişlemci), bellek ve şifreleme makinası (kriptoişlemci)
barındıran ve oldukça az elektriksel güç tüketerek dış dünya ile temaslı veya temassız
olarak iletişim kuran, tek bir yongadan (chip) oluşan modüle akıllı kart modülü, bu
modülün bir PVC, PET veya PC ile birleştirilmesiyle elde edilen karta da Akıllı Kart denir.
Akıllı Kart aşağıdaki donanım birimlerinden oluşmaktadır;

AKİS (Akıllı Kart İşletim Sistemi), akıllı kart yongaları üzerindeki bilgi güvenliği, kimlik
tanıma, sayısal imza ve güvenli bilgi taşıma uygulamasını çalıştıran milli bir akıllı kart
işletim sistemidir.

▪ Mikrobilgisayar birimi
▪ Dosyaların bulunduğu işlem belleği (EEPROM / flash bellek)
▪ Şifreleme/imzalama işlemleri için şifre makinası (kriptoişlemci)
▪ Dış çevre ile iletişim için iletişim birimi (temaslı/temassız)

ÖZELLİKLER

▪ ISO 7816 (temaslı) ve ISO 14443 (temassız) standart mesaj kümeleri ile iletişim kurma
▪ ISO 7816 ve ICAO 9303 (pasaport) komut kümesi desteği
▪ Güvenli mesajlaşma
▪ Simetrik ve asimetrik şifreleme yöntemleri (3DES, RSA, AES)
▪ Sayısal imza (RSA)
▪ Özgün dosya yönetim sistemi
▪ Özgün bellek yönetim sistemi
▪ Yapısal güvenlik mimarisi ve güvenli anahtar yönetimi
▪ Rol tabanlı erişim
▪ PKCS11, CSP, Minidriver desteği
▪ CC EAL4+ güvenlik sertifikasına sahip
▪ UKTÜM, Infineon ve NXP yongalarıyla uyumlu

AKİS / AKILLI KART İŞLETİM SİSTEMİ

AKILLI KART İŞLETİM SİSTEMİ
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AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ

AKİS GEZGİN e-PASAPORT

UEK
AE

ELEKTRONİK PASAPORT BELGESİ
AKİS GEZGİN e-PASAPORT / ELEKTRONİK PASAPORT BELGESİ

e-SÜRÜCÜ BELGESİ UYGULAMASI

AKİS e-Pasaport uygulaması, ISO/IEC 9303 standartlarına uyumlu olarak geliştirilmiştir. Kontaksız yonga (chip) üzerinde çalıştırılan bu uygulama ile sahtekarlığa karşı önlem alınmaktadır.
e-Pasaport uygulaması ile yonga üzerinde kişiye ait bilgiler güvenle saklanır. Okuyucu, yonga üzerinde saklanan bilgileri güvenli haberleşme ile okuyabilir. e-Pasaport uygulamasının
çalıştığı yonga üzerinde, verilerin tutulduğu ve Logical Data Structure (LDS) olarak tanımlanan toplam 11 adet veri grubu bulumaktadır; bunlardan Veri Grubu 1 (DG1), zorunlu olarak
tanımlanması gereken alan olup diğer veri grupları ülkenin tercihlerine göre kullanılır.

ÖZELLİKLER

▪ ISO/IEC 9303 LDS
▪ Basic Access Control
▪ Active Authentication (AA)
▪ Extended Access Control (EAC)
▪ ISO/IEC 14443-3,4 Type A
▪ 424 kbps/848 kbps iletişim hızı
▪ Güvenli haberleşme (3DES ve AES)
▪ Sayısal imza (RSA ve ECC)
▪ SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 özet alma algoritmaları
▪ CC EAL5+ Sertikasyonu

AKİS GEZGİN e-PASAPORT API

ASILLAMA

▪ ISO/IEC 9303 LDS veri grupları ve sayısal imzayı destekleyen e-Pasaport uygulaması
▪ ISO/IEC 7816-4 uyumlu komut seti
▪ Basic Access Control (BAC)
▪ Kopyalamaya karşı Active Authentication
▪ Supplemental Access Control (SAC) desteği
▪ Extended Access Control (EAC) desteği

TEMEL ERİŞİM KONTROLU (BAP - BASIC ACCESS CONTROL)

Temassız yonga içerisindeki verilere yetkili bir terminal tarafından erişimi sağlayan ve terminal ile temassız
yonga arasındaki mesajlaşmanın güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan mekanizmadır. e-Pasaport
üzerinde basılı olan MRZ bilgisinin optik olarak okunması ile oturum anahtarlarının oluşturulmasını,
doğrulanmasını ve güvenli mesajlaşmanın başlatılmasını sağlar.

▪ Bilgisayar üzerinde çalışan API, dll ve yazılım kütüphaneleri aracılığıyla
kolay yazılım geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

DESTEKLENEN DONANIMLAR
▪ Infineon SLE78v2 serisi
▪ NXP P71D320 yongası

KİŞİSELLEŞTİRME

▪ AKİS e-Pasaport uygulaması ISO/IEC 9303 LDS ile uyumlu veri gruplarının
kişiselleştirme sürecini standartlara uygun olarak yönetir.
▪ ISO/IEC 7816-9 uyumlu komut seti
▪ Esnek ve dinamik dosya yönetimi
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GENİŞLETİLMİŞ ERİŞİM KORUMASI (EAP - EXTENDED ACCESS CONTROL)

Yonga içerisinde DG3 ve DG4 veri gruplarına rol tabanlı sertifikalar kullanılarak erişilmesini sağlar.

AKTİF ASILLAMA (AA - ACTIVE AUTHENTICATION)

e-Pasaport yongasının birebir kopyasının yapılmasını engeller.

AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ

AKİS GEZGİN e-SÜRÜCÜ BELGESİ

UEK
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e-SÜRÜCÜ BELGESİ UYGULAMASI

AKİS GEZGİN e-Sürücü Belgesi uygulaması, ISO/IEC 18013 standartlarına uyumlu olarak geliştirilmiştir. Kontaksız yonga (chip) üzerinde çalıştırılan bu uygulama ile sahtekarlığa karşı önlem
alınmaktadır. e-Sürücü Belgesi uygulaması ile yonga üzerinde kişiye ait bilgiler güvenle saklanır. Okuyucu, yonga üzerinde saklanan bilgileri güvenli haberleşme ile okuyabilir. e-Sürücü
Belgesi uygulamasının çalıştığı yonga üzerinde, verilerin tutulduğu ve Logical Data Structure (LDS) olarak tanımlanan toplam 24 adet veri grubu bulumaktadır; bunlardan Veri Grubu 1 (DG1),
zorunlu olarak tanımlanması gereken alan olup diğer veri grupları ülkenin tercihlerine göre kullanılır.

ÖZELLİKLER

▪ ISO/IEC 18013 LDS
▪ Basic Access Protection (BAP) (konfigürasyon 1’den 4’e kadar)
▪ Active Authentication (AA)
▪ Extended Access Protection (EAP)
▪ ISO/IEC 14443-3,4 Type A
▪ 424 kbps/848 kbps iletişim hızı
▪ Güvenli haberleşme (3DES ve AES)
▪ Sayısal imza (RSA ve ECC)
▪ SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512 özet alma algoritmaları

AKİS GEZGİN e-SÜRÜCÜ BELGESİ API

ASILLAMA

▪ ISO/IEC 18013 LDS veri grupları ve sayısal imzayı destekleyen e-Sürücü Belgesi uygulaması
▪ ISO/IEC 7816-4 uyumlu komut seti
▪ Basic Access Protection (BAP)
▪ Kopyalamaya karşı Active Authentication
▪ Extended Access Protection (EAP) desteği

TEMEL ERİŞİM KORUMASI (BAP - BASIC ACCESS PROTECTION)

Temassız yonga içerisindeki verilere yetkili bir terminal tarafından erişimi sağlayan ve terminal ile
temassız yonga arasındaki mesajlaşmanın güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan mekanizmadır.
e-Sürücü Belgesi üzerinde basılı olan MRZ bilgisinin optik olarak okunması ile oturum anahtarlarının
oluşturulmasını, doğrulanmasını ve güvenli mesajlaşmanın başlatılmasını sağlar.

▪ Bilgisayar üzerinde çalışan API, dll ve yazılım kütüphaneleri aracılığıyla
kolay yazılım geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

DESTEKLENEN DONANIMLAR
▪ Infineon SLE78v2 serisi
▪ NXP P71D320 yongası

AKİS GEZGİN e-SÜRÜCÜ BELGESİ / ELEKTRONİK SÜRÜCÜ BELGESİ

ELEKTRONİK SÜRÜCÜ BELGESİ

KİŞİSELLEŞTİRME

▪ AKİS e-Sürücü Belgesi uygulaması ISO/IEC 18013 LDS ile uyumlu veri
gruplarının kişiselleştirme sürecini standartlara uygun olarak yönetir.
▪ ISO/IEC 7816-9 uyumlu komut seti
▪ Esnek ve dinamik dosya yönetimi

GENİŞLETİLMİŞ ERİŞİM KORUMASI (EAP - EXTENDED ACCESS PROTECTION)
Yonga içerisindeki veri gruplarına rol tabanlı sertifikalar kullanılarak erişilmesini sağlar.

AKTİF ASILLAMA (AA - ACTIVE AUTHENTICATION)

e-Sürücü Belgesindeki yonganın birebir kopyasının yapılmasını engeller.
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AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ

AKİS BİLET / ELEKTRONİK ÖDEME VE BİLET UYGULAMALARI İÇİN OSPT CIPURSE TABANLI AKILLI KART
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AKİS BİLET
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ELEKTRONİK ÖDEME VE BİLET UYGULAMALARI İÇİN OSPT CIPURSE TABANLI AKILLI KART

AKİS BİLET

AKiS Bilet, 2013 yılından beri OSPT Alliance üyesi olan TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen CIPURSE tabanlı, çoklu uygulama destekli, temassız akıllı kart teknolojisidir.
AKiS Bilet, sağlamış olduğu ileri güvenlik altyapısı, düşük maliyetleri ve dayanmış olduğu açık standartlar ile özellikle ulaşım alanında elektronik ücret toplama sistemlerinde ödeme aracı
olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca erişim yetki kontrolü, otopark sistemleri gibi temassız kart uygulamaları alanlarında da ilk yerli akıllı kart çözümü sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

▪ ISO/IEC 14443 Type A Level 3-4
▪ Maximum 848 kbps iletişim hızı
▪ Minimum 4 KByte kullanıcı hafıza alanı
▪ Minimum 8 uygulama desteği
▪ Uygulama başına minimum 32 dosya desteği
▪ Binary, Linear Record, Cyclic Record ve Value dosya tipleri
▪ Consistent Transaction mekanizması
▪ Çoklu uygulama desteği
▪ Random UID desteği
▪ Gerçek rassal sayı üreteci (TRNG)
▪ AES128 şifreleme
▪ Dahili DPA ve DFA koruması
▪ ISO7816-4 tabanlı mesajlaşma modları (Plain, MACed, ENCed)
▪ ISO 9798-2 tabanlı 3 Pass Mutual Authentication (AES128)

UYGULAMA ALANLARI

▪ eBilet uygulamaları
▪ Kapalı devre elektronik ödeme sistemleri
▪ Personel devam kontrol sistemleri
▪ Erişim yetki kontrol sistemleri
▪ Otopark sistemleri
▪ Kütüphaneler
▪ Sağlık, sosyal yardım, sadakat vb. kart uygulamaları

AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ

KYS

UEK
AE

KART YÖNETİM SİSTEMİ

KYS modüler yapısından dolayı farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunabilmektedir. KYS’de bulunan
envanter, raporlama, kişiselleştirme ve kayıt alma modüllerinden kurum ihtiyaçlarına uygun farklı
çözümler üretilebilir.
KYS, bugüne kadar orta ve büyük ölçekli birçok organizasyonun ihtiyacını güvenli bir şekilde
karşılamıştır.

KİŞİSELLEŞTİRME
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Başvuru paketi oluşturma
Başvuru paketi yönetimi
Başvuru paketi kişiselleştirme
Kalite kontrol
Endüstriyel ve masaüstü kişiselleştirme makineleri ile tümleşik çalışabilme
Terminal ve kullanıcı yönetimi
Duyuru yönetimi

KAYIT ALMA
▪
▪
▪
▪

Başvuru kayıt alma
Kart ve başvuru durum izleme
Gezici (çevrimiçi/çevrimdışı) başvuru kayıt alma
Standartlara uygun biyometrik kayıt alma

RAPORLAMA

KYS Aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır;

GENEL ÖZELLİKLER

▪ Sunucu: Platform ve veritabanı yönetim sisteminden bağımsızdır. Web-servisler ile dış sistemlere
kolayca entegre olur. Rol-yetki bazlı erişim ve yedekli çalışma desteği sunar ve kişiselleştirme
sürecindeki tüm iş mantığını gerçekler.
▪ Akıllı Kart: Milli Akıllı Kart İşletim Sistemi (AKİS) ve JCOP ile uyumludur. Kimlik, pasaport ve ehliyet
uygulamaları ile entegrasyonu vardır.
▪ Güvenlik: Yetki bazlı erişim, hassas verilerin güvenli saklanması, terminaller arası SSL bağlantısı,
elektronik imzalı işlem kayıtları ve sisteme kartlı giriş özelliklerine sahiptir.
▪ PKI: Milli Açık Anahtar Altyapısı (MA3) ile entegre çalışır.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

KYS / KART YÖNETİM SİSTEMİ

KYS, kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport vb. belgelerin tüm yaşam çevrimini yönetebilen uygulamalar
bütünüdür.

Rol tabanlı yetkilendirme
Kart bazlı raporlama
Makine bazlı raporlama
İşlem kayıtlarına göre raporlama
Parametrik sorgu yapabilme seçenekleri
PDF, MS Excel ve MS Word formatlarında çıktı üretebilme

ENVANTER
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Seri numaralı/numarasız kart girişlerinin yapılabilmesi
Kart iade, iptal ve imha işlemleri
Kartların kişiselleştirme ortamına dağıtılması
Günsonu işlemleri
Güvenli teslim alma ve teslim etme
Kart durum özeti bildirimi
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EKDS

UEK
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ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ

EKDS / ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ

Hizmet gerçekleştirilirken hizmete katılan ve hizmetten yararlanmak isteyen kişilerin, gerçekten öne
sürdükleri kişi olduklarının doğrulamasını gerçekleştirmektedir.

ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ BİLEŞENLERİ
ELEKTRONİK KİMLİK KARTI

Kamu hizmeti sağlayacak kurumların sundukları hizmetlerden faydalanabilmek için, kişisel kimlik
doğrulama amacıyla kullanılan akıllı kimlik kartıdır.

KART ERİŞİM CİHAZI

Kart Erişim Cihazı (KEC), EKDS’nin uç birim cihazlarından biri olup, elektronik ortamda hizmet veren
uygulamalar için kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğinin ve kartın gerçekten hamiline ait
olduğunun doğrulaması amacıyla kullanılmaktadır.

KİMLİK DOĞRULAMA SUNUCUSU

KEC tarafından oluşturulan kimlik doğrulama bildirimlerinin doğruluğunun kontrol edildiği sunucudur.

KİMLİK DOĞRULAMA POLİTİKA SUNUCUSU

Kimlik doğrulama işlemi, her kurumun sunduğu hizmetlere bağlı olarak belirlediği politikalar
doğrultusunda yapılmaktadır. Bazı kurumlar sadece kart şifresini (PIN) yeterli bulurken bazı kurumlar
ise hem kart şifresini hem de biyometri ile doğrulama yapılmasını talep edebilir. Kurumların kimlik
doğrulama politikaları bu sunucuda tanımlanır.

ARABİRİM UYGULAMA YAZILIMLARI

Kurumların kullandıkları yazılımların EKDS’ye entegrasyonu, arabirim uygulama yazılımları aracılığı ile
gerçekleştirilir. Arabirim uygulama yazılımları, masaüstü uygulaması (Otomasyon Yazılım Arabirimi
(OYA/WIA)) veya sunucu üzerinde çalışan bir uygulama (Güvenlik Servisleri Platformu (GSP)) olabilir.
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KİMLİK DOĞRULAMA FAKTÖRLERİ
▪ Fiziksel doğrulama
▪ Güvenli mesajlaşma
▪ Elektronik sertifika
▪ Parola (PIN kodu)
▪ Biyometri
▪ Dijital fotoğraf

AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ

KEC
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KART ERİŞİM CİHAZI

KEC bağlı bulunduğu bilgisayar üzerindeki harici bir uygulama yazılımına kimlik doğrulama
hizmeti vermektedir. Cihazın üzerinde iki adet akıllı kart yuvası bulunmaktadır. Bu sayede
hem hizmet isteyenin (vatandaş) hem de isteniyorsa, hizmete katılanın (görevli personel)
aynı anda işlem yapılan yerde olduğundan emin olunmaktadır. Cihaz, sahip olduğu renkli
grafik ekran sayesinde kartın içinde bulunan kart sahibine ait fotoğrafı gösterebilmektedir.
Kayıt birimindeki personel, diğer kimlik doğrulama unsurlarına ilave olarak, bu fotoğrafı işlem
sırasında doğrulamaktadır.
KEC, kart sahibinin PIN girişinden önce, kart sahibine özel, başka hiç bir kimse tarafından
bilinmeyen ve sadece KEC tarafından okunabilen “kişisel mesajı” karttan okuyup ekranında
göstermektedir. PIN girişinin güvenli bir ortamda yapıdığından emin olunmaktadır. Cihaz
kurcalamaya karşı güvenli olup, uygulama yazılımı CC EAL4+ (ALC _ DVS.2) güvenlik
seviyesi sertifikasına sahiptir.

KEC / KART ERİŞİM CİHAZI

Kart Erişim Cihazı (KEC), yeni nesil elektronik kimlik kartları için geliştirilmiş özel bir kart okuyucudur. KEC elektronik ortamda hizmet veren uygulamalar için, kimlik kartının yetkili kurum
tarafından verildiğini ve kartın gerçekten vatandaşa ait olduğunu elektronik imza altyapısını kullanarak doğrular. Kanıt olarak da KamuSM tarafından temin edilen ve içinde bulunan Güvenli
Erişim Modülü (GEM) ile ektronik olarak imzalanmış bir belge üretir. Cihaz, içinde bulunan GEM sayesinde, kimlik kartı ile güvenli olarak haberleşerek, kart sahibinin kişisel mesajı ve
biyometrik verisi gibi standart kart okuyucular ile ulaşılamayan veri alanlarını okuyabilmektedir.

KEC, harici uygulama yazılımı veya politika sunucu tarafından belirlenen güvenlik politikasına
göre, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanmaktadır:

KİMLİK DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Yalnız kimlik sertifikası doğrulama
Kimlik sertifikası ve PIN doğrulama
Kimlik sertifikası ve biyometrik doğrulama
Kimlik sertifikası ve fotoğraf doğrulama
Kimlik sertifikası, fotoğraf ve PIN doğrulama
Kimlik sertifikası, fotoğraf ve biyometrik doğrulama
Kimlik sertifikası, fotoğraf, PIN ve biyometrik doğrulama
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KİOSK-KEC
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KART ERİŞİM CİHAZI

KİOSK Kart Erişim Cihazı (KİOSK-KEC), kamuya açık ortamlarda, vatandaşın kimlik kartını kendi başına test edebileceği,
kişisel mesaj ve PIN değişikliği yapabileceği, PIN blokesini kaldırabileceği ve kartın içindeki bilgileri görüntüleyebileceği
kart erişim cihazı tipidir.

KİOSK-KEC / KART ERİŞİM CİHAZI

KİOSK-KEC, üretim esnasında içine yerleştirilen Güvenli Erişim Modülü (GEM) sayesinde, kimlik kartı ile güvenli olarak
haberleşerek, kart sahibinin kişisel mesajı ve biyometrik verisi gibi standart kart okuyucu ile ulaşılamayan bilgilere
erişebilmektedir. Cihaz kurcalamaya karşı güvenli olup, içindeki kart erişim uygulaması CC EAL4+ (ALC _ DVS.2)
güvenlik seviyesi sertifikasına sahiptir.
KİOSK-KEC ile kartın temaslı ve temassız arayüzünün çalışılabilirliği test edilebilir. Kartın kimlik doğrulama sertifikası,
PIN’i ve karttaki biyometrik veriler doğrulanabilir. Kartın içindeki kimlik bilgileri ve kart sahibinin fotoğrafı da ekranda
görüntülenebilir. KİOSK-KEC kullanıcılara kartın PIN’ini değiştirme ve PIN blokesi kaldırma olanağı da vermektedir. PIN
değiştirme işlemi, kartın mevcut PIN’i girilerek veya biyometrik doğrulama ile yapılabilmektedir.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONLAR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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PIN doğrulama
En üst seviye kimlik doğrulama (kart test)
Mevcut PIN ile yeni PIN tanımlama
Biyometrik doğrulama ile yeni PIN tanımlama
PUK girilerek PIN blokesi kaldırma
Biyometrik doğrulama ile PIN blokesi kaldırma
Kimlik bilgilerini ekranda gösterme (PIN doğrulaması ile)
Kişisel mesaj değiştirme
Temassız arayüz bilgilerini ekranda gösterme

AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ

GEM
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GÜVENLİ ERİŞİM MODÜLÜ

GEM / GÜVENLİ ERİŞİM MODÜLÜ

GEM, elektronik ortamda hizmet veren uygulamalar için TC Kimlik Kartı’nı geçerleyebilmek ve kart sahibini elektronik olarak doğrulayabilmek amacıyla tasarlanmış olan kart erişim cihazının
güvenlik modülüdür (kart erişim cihazının kriptografik işlemlerini yapmaktadır). GEM vasıtasıyla, kart sahibinin biyometrik verisi gibi veri alanlarına erişilebilmekte, bu alanlarda okuma/yazma
yapılabilmektedir. Bunun yanında, GEM içersindeki sertifika ve anahtarlar kullanılarak TC Kimlik Kartı ile güvenli olarak haberleşilmektedir. Kısaca GEM, vatandaşların Kart Erişim Cihazı
güvenli bir şekilde kullanmasına ve dolayısı ile kimlik bilgilerini elektronik ortamda güvenli bir şekilde doğrulatabilmelerine imkan sağlayan modüldür.

ÖZELLİKLER
▪
▪
▪
▪
▪

ISO 7816 (temaslı) standart mesaj kümeleri ile iletişim kurma
ISO 7816 komut kümesi desteği
Güvenli mesajlaşma
Simetrik ve asimetrik şifreleme yöntemleri (3DES, RSA, AES)
Özgün dosya ve bellek yönetim sistemi

▪
▪
▪
▪
▪

Yapısal güvenlik mimarisi ve güvenlik anahtar yönetimi
Rol tabanlı erişim
PKCS11, CSP desteği
CC EAL4+ güvenlik sertifikasına sahip
UKTÜM, Infineon ve NXP yongalarıyla uyumlu
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TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

ELEKTRONİK SERTİFİKA YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

ELEKTRONİK SERTİFİKA YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ

ESYA SM

UEK
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ESYA SERTİFİKA MAKAMI

Açık anahtar altyapısı, elektronik sertifikalar üzerine inşa edilmiş bir teknolojidir. Bu altyapı, elektronik
sertifikaları üretmek için sertifikasyon makamı ve yardımcı yazılımlara ihtiyaç duyar. Sertifikasyon
makamları kendilerine bağlı alt sertifikasyon makamları, kullanıcılar, sunucular ve cihazlar için
elektronik sertifikalar üretirler.
ESYA Sertifikasyon Makamı, açık anahtar altyapısı (AAA-PKI) teknolojisini tamamen yerli olarak
gerçekleyen Milli Açık Anahtar Altyapısı (MA3) projesinin temel ürünüdür. ESYA Sertifikasyon Makamı,
endüstriyel elektronik sertifika standartlarını (X.509, Nitelikli Elektronik Sertifika - NES vb) destekler
ve kullanıcı dostu bir arayüzle, ihtiyaç sahiplerine tüm elektronik sertifika yaşam döngüsü (üretim,
yenileme, askıya alma, iptal vb.) hizmetlerini sunar.

AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI HİZMETLERİ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

X.509 v3 sertifikalar, X.509 v2 sertifika iptal listeleri (SİL/CRL)
Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü (ÇİSDUP/OCSP)
Anahtar geri kazanma ve yenileme
Nitelikli Elektronik Sertifika
SSL (Sunucu ve istemci), VPN
Windows Smartcard Logon, Windows Domain Controller

ESYA SM / ESYA SERTİFİKA MAKAMI

ELEKTRONİK SERTİFİKA YÖNETİM ALTYAPISI SERTİFİKASYON MAKAMI

KRİPTO ÖZELLİKLERİ

▪ RSA algoritması (1024, 2048, 4096 bit anahtar uzunluğu)
▪ ECDSA algoritması (163, 192, 256, 368, 431, 512 bit anahtar uzunlukları)
▪ SHA1, SHA256, SHA384, SHA512 mesaj özeti algoritmaları

KRİPTO DONANIMI DESTEĞİ

▪ PKCS11 uyumlu akıllı kartlarla ve çubuklarla çalışma
▪ HSM (Hardware Security Module) kullanımı
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KERMEN
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AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI MASAÜSTÜ İSTEMCİSİ

KERMEN / AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI MASAÜSTÜ İSTEMCİSİ

İnternetin ve bilgisayar sistemlerinin yaygın kullanımı sonucunda, kurum ve kuruluşlar çalışma ve hizmetlerinin büyük bir çoğunluğunu bilgisayar ortamına taşımış ve interneti etkin bir iletişim
kanalı olarak kullanmaya başlamıştır. Bu kapsamda, e-Postanın kullanımı ve taşıdığı bilginin miktarı ve önemi her geçen gün artmaktadır. Çalışma bilgisayarlarındaki dosyalarda saklanan
ya da e-Posta gibi kanallarla internette taşınan değerli bilgilerin yetkisiz erişime karşı korumasız bırakılması ticari kayıplara ve kuruluşların güvenilirliğinin ve marka değerinin zayıflamasına
neden olabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı kurumların iş istasyonları, masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlar için, masaüstü güvenlik çözümlerine ve internet üzerinden güvenli haberleşme
yollarına ihtiyaçları vardır.

TEMEL BİLEŞENLER

▪ Emniyetli e-Posta modülü
▪ Masaüstü güvenlik modülü
▪ Kermen SUR

GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ
▪
▪
▪
▪
▪

Güvenli e-Posta (SMIME)
Dosya imzalama/şifreleme
Güvenli dizin
Sertifika doğrulama
Güvenli silme

KRİPTO ÖZELLİKLERİ

▪ RSA ,DSA ve eliptik eğri algoritmaları ile hazırlanmış
X.509 v3 sertifikalar ile çalışma
▪ PKCS7/CMS için 3DES, AES algoritmalarının kullanımı
▪ SHA-1, ve SHA-2 ailesi, mesaj özeti algoritmaları
▪ PKCS12 ve PKCS5 parola tabanlı şifreleme algoritmaları

KRİPTO DONANIMI DESTEĞİ

▪ PKCS11 uyumlu akıllı kartlarla ve çubuklarla çalışma
▪ Akıllı kart/çubuk kullanılmadığı durumlarda anahtarları
PFX dosyaları ile alıp yerel depoda güvenli saklama/
kullanma
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ESYA API
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ELEKTRONİK İMZA KÜTÜPHANELERİ

Kurumların bilişim yatırımları her geçen gün artmakta, donanım ve yazılım parkları çığ gibi büyümektedir. Bu büyümenin getirdiği en büyük sorunlardan biri
alınan her yeni donanım ve sistemin mevcut sistemlerle entegre edilmesi zorunluluğudur. Bilgi güvenliği ile ilgili ürünlerin kullanımında, bu sorunun aşılması
daha da zorlaşmaktadır. Sistemlerin güvenliğini sağlamak için yapılacak çalışmalar ciddi bir uzmanlık gerektirmektedir. Kurum/kuruluşlar bilgi güvenliği
sorunlarını aşarken genelde bu konunun uzmanı firmaların ürünlerini tercih etmektedir.
ESYA e-İmza kütüphaneleri, BİLGEM’in 10 yılı aşkın e-İmza deneyimiyle üretilmiş olup, güvenliği ve standartları belirlenmiş, kullanımı kolay arayüzleriyle,
imzalama işlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına imkan verir. Yazılımlara kolayca e-İmza entegrasyonu yapılabilmesi için Java ve .NET
platformlarında yazılım kütüphaneleri geliştirilmiştir.

DESTEKLENEN STANDARTLAR
▪
▪
▪
▪

ETSI TS 101 733 CADES standardında elektronik imza formatı (ASN veri yapısı)
ETSI TS 101 903 XADES standardında elektronik imza formatı (XML veri yapısı)
ETSI TS 102 918 ASIC standardında elektronik imza formatı
ETSI 102 778 PADES standardında elektronik imza formatı (PDF veri yapısı)

DESTEKLENEN İMZA TİPLERİ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Temel imza (ES-BES)
Zaman damgalı imza (ES-T)
İlkeli imza (ES-EPES)
Referanslarıyla imza (ES-C)
Referansları korumalı imza (ES-X)
Uzun dönemli imza (ES-XL)
Arşiv imzası (ES-A)

KRİPTO DONANIMI DESTEĞİ

▪ PKCS11 uyumlu akıllı kartlarla ve çubuklarla çalışma
▪ Donanımsal güvenlik modülleri (HSM) ile çalışma

KRİPTO ÖZELLİKLERİ

▪ RSA, DSA ve eliptik eğri algoritmaları ile hazırlanmış X.509 v3 sertifikalar ile çalışma
▪ SHA-1 ve SHA-2 ailesi mesaj özeti algoritmaları

SUNULAN AVANTAJLAR

▪ e-İmza standartları: Uluslarası ve ulusal e-İmza standart, kanun,tüzük ve yönetmeliklerine
tam uyum
▪ PKI standartlarına tam uyum, sertifika ve anahtar hizmetlerine zahmetsiz erişim
▪ Yüksek teknoloji: Güvenliği üst seviyeye çıkarmak için akıllı kart /çubuk kullanımı
▪ Uluslararası güvenlik standartlarına uyumlu milli yazılım.
▪ Mobil teknoloji: Android ve IOS cihazlarda çalışabilirlik, Avea/Turkcell mobil imza kullanımı
▪ Akıllı kart desteği: Farklı markaların akıllı kartlarıyla işlem yapabilme. APDU ile AKİS akıllı
kartlarda daha hızlı işlem yapabilme
▪ Kullanım kolaylığı ve Türkçe desteği

ESYA API / ELEKTRONİK İMZA KÜTÜPHANELERİ

ELEKTRONİK İMZA KÜTÜPHANELERİ

ZAMAN DAMGASI DESTEĞİ

▪ Atılan zaman damgası bilgilerinin, imza gibi doğruluğu kontrol edebilme
▪ Zaman damgası atılmış bir belgenin ilgili tüm bilgilerine ulaşılabilme

DİĞER AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI HİZMETLERİ
▪ X-509 sertifika doğrulama
▪ X-509 sertifika tabanlı şifreleme
▪ Mobil imza
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ESYA ZD SUNUCU

UEK
AE

ESYA ZAMAN DAMGASI SUNUCUSU

ESYA ZD SUNUCU / ESYA ZAMAN DAMGASI SUNUCUSU

Zaman Damgası, elektronik verilerin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlamak amacıyla uluslararası bir standart ile tanımlanmış ve kanuni
geçerliliği bulunan bir güvenlik protokolüdür. Zaman Damgası Sunucusu kendisine gönderilen elektronik veriler için bu standartlara uygun zaman
damgaları üretir. Bir sözleşmenin imzalandığı, paranın transfer edildiği, başvurunun yapıldığı vs. tarih ve saati kanıtlama ihtiyacı günümüz
e-ticaret, e-Devlet uygulamaları için hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte yeni bir çizim, tasarım, fotoğraf, düşünce, araştırma, formül,
algoritma, kitap gibi fikri ve mülki kullanım hakkı elde edilmek istenen her türlü elektronik veri için de zaman damgası alınması gereklidir.
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre zaman damgası “Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya
kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı” ifade eder.

GELİŞMİŞ MÜŞTERİ YÖNETİMİ

Zaman Damgası Sunucusu gelişmiş müşteri yönetimi arayüzü ile tanımlanmış müşterilere kontör eklenebilmekte ve zaman damgası isteklerini tanımlanmış müşteri bilgilerine göre
cevaplayabilmektedir.

ZAMAN DAMGASI DOSYALARININ ARŞİVLENMESİ

Zaman Damgası Sunucusu ürettiği zaman damgalarını daha sonra tekrar doğrulanabilmesi amacıyla arşivleyebilmektedir.

YÜKSEK PERFORMANSLI ÇALIŞMA

Zaman Damgası Sunucusu eş zamanlı istemci isteklerini paralel işleyerek yüksek performanslı olarak cevap verebilmektedir.

TEMEL ÖZELLİKLER

▪ RFC 3161 standardı
▪ NTP protokolü desteği
▪ HSM kullanımı

KRİPTO ÖZELLİKLERİ

▪ Zaman damgası imzası için RSA ve ECDSA algoritmaları desteği
▪ AES şifreleme algoritmalarının kullanımı
▪ SHA-1 ve SHA-2 özet algoritma ailesinin kullanımı
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GÜVENLİK HİZMETLERİ

▪ X.509 sertifikalarını ve açık anahtar algoritmalarının kullanarak zaman damgası imzalama
işlemini yapma
▪ PKCS5 kullanarak istemci kimliğini doğrulama

KRİPTO DONANIMI DESTEĞİ

▪ Zaman damgası sunucusunun imzalama işlemini güvenli donanım modülünde (HSM)
yapması

ELEKTRONİK SERTİFİKA YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ

İMZAGER

UEK
AE

MASAÜSTÜ İMZALAMA UYGULAMASI

Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kurum ve kuruluşlar iş süreçlerini elektronik ortama taşımakta ve kağıt kullanımı gün geçtikçe
azalmaktadır. Islak imzanın yerini alan elektronik imza kullanımı bu sürecin önünü açan en önemli teknolojilerden biridir. Bu sayede dokümanlar
elektronik ortamda imzalanabilmekte ve orjinalliğini koruyarak saklanabilmektedir. Günümüzde elektronik imza uluslararası standartlar ile
tanımlanmış ve kanuni olarak geçerlilik kazanmış bir güvenlik aracı haline gelmiştir. Elektronik imzanın ıslak imzanın yerini alması ve kanuni
geçerliliği olması doğru bir şekilde oluşturulmuş olmasına ve tanımlanmış bu standartlara uyumluluğuna bağlıdır. Oldukça detaylı tanımlanmış
ve sürekli değişim gösteren e-imza standartlarının takibi, son kullanıcı için yerine getirilmesi zor ve zaman alıcı bir süreçtir. Dolayısıyla kullanıcıyı
bu süreçten kurtaran basit ve standartlarla uyumlu bir elektronik imzalı doküman oluşturma ve doğrulama aracı önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Ayrıca kamu kurumlarının kendi aralarında elektronik imzalı olarak yazışmasını destekleyen Elektronik Yazışma (e-Yazışma) paket standardı gün
geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu sebeplerden e-Yazışma paketi oluşturma ve doğrulama aracı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İmzager bu ihtiyaçları modern
kullanıcı dostu ve kapsamlı bir arayüz ile karşılamaktadır.

DESTEKLENEN STANDARTLAR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ETSI TS 101 733 CAdES e-İmza formatı
ETSI TS 101 903 XAdES e-İmza formatı
ETSI TS 102 778 PADES e-İmza formatı
ETSI TS 102 918 Associated Signature Containers (ASIC)
e-Yazışma paketi desteği
X.509 v3 sertifikalar
X.509 v2 sertifika iptal listeleri (SİL/CRL)
RFC 5280 sertifika doğrulama
RFC 2560 çevrimiçi sertifika durum protokolü (ÇİSDUP/OCSP)
RFC 3161 zaman damgası

İMZAGER / MASAÜSTÜ İMZALAMA UYGULAMASI

MASAÜSTÜ İMZALAMA UYGULAMASI

KRİPTO ÖZELLİKLERİ

▪ RSA, DSA ve Eliptik Eğri algoritmaları ile hazırlanmış X.509 v3 sertifikalar ile çalışma
▪ SHA-1 ve SHA-2 ailesi mesaj özeti algoritmalar

KRİPTO DONANIMI DESTEĞİ

▪ PKCS11 uyumlu akıllı kartlarla ve çubuklarla çalışma
▪ Donanımsal güvenlik modülleri (HSM) ile çalışma
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GÜVENLİ PDF

UEK
AE

PDF İMZALAMA/ŞİFRELEME UYGULAMASI

GÜVENLİ PDF / PDF İMZALAMA/ŞİFRELEME UYGULAMASI

PDF DOSYASI İMZALAMA

Günümüzde pdf dosya formatı genel kabul görmüş ve yoğun olarak kullanılan bir standarttır. Pek çok işletim sisteminin de desteklemesi
sayesinde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bu yaygın kullanım neticesinde pdflerin imzalanabilmesi ve son kullanıcılar tarafından da rahatlıkla
farkedilip görselleştirilmesi bir ihtiyaç halini almıştır. Bu sebeplerden dolayı pdf imzalama işleminin genel kabul görmüş standartlar çerçevesinde
gerçekleştirilmesi önem kazanmaktadır.

GÜVENLİ PDF

Güvenli PDF uygulaması HSM ya da akıllı kart kullanarak pdf dosyasına ETSI PAdES standardına uyumlu imza atabilmekte ve X-509 sertifika tabanlı
şifreleme yapabilmektedir.

ÖZELLİKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Parola tabanlı sisteme giriş
Toplu PDF dosyası imzalama
Toplu PDF şifreleme
Çoklu imza
Zaman damgası desteği
Anahtar kelime filtresi
HSM ve Akıllı Kart desteği
Konfigüre edilebilir işlem kayıtları

DESTEKLENEN STANDARTLAR
▪
▪
▪
▪

X.509 v3 sertifikalar
ETSI 102 778 PADES
RFC-3161
PKCS7/CMS yapısı

KRİPTO ÖZELLİKLERİ

▪ RSA, DSA ve eliptik eğri algoritmaları ile hazırlanmış X.509 v3 sertifikalar ile çalışma
▪ SHA-1 ve SHA-2 ailesi mesaj özeti algoritmaları

KRİPTO DONANIMI DESTEĞİ

▪ PKCS11 uyumlu akıllı kartlarla veya HSM cihazı ile çalışabilme
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ELEKTRONİK İSTİHBARAT ÇÖZÜMLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

ELEKTRONİK İSTİHBARAT ÇÖZÜMLERİ

SGS 4.0

UEK
AE

SPEKTRUM GÖZETLEME SİSTEMİ

SGS, hedef frekanslarda faaliyet gerçekleştiğinde uyarı verecek alarmlar belirlenmesi, ilgilenilmeyen
sinyallerin maskelenmesi, sinyallerin spektrogramda gösterimi, seri bağlantı ve ağ bağlantısı üzerinden
çok sayıda almacın kontrol edilmesi gibi çok sayıda yeteneğe sahiptir. Ağ üzerinden uzaktan erişim ile
de kullanılabilen cihaz, 15 GHz/s üzerindeki tarama hızı ve sinyal alış hassasiyeti ile öne çıkmaktadır.

ÖZELLİKLER

Çalışma aralığı: 9 kHz-2.7 GHz (18 GHz’e yükseltilebilir)
Gerçek zamanlı bant genişliği: 40 MHz
Demodülatör kanal sayısı: 64 (40 MHz bant içerisinde)
Desteklenen modülasyon tipleri: FM, AM, LSB, USB, CW
Hassasiyet: < -140 dBm (270 Hz ÇBG, ön-kuvvetlendirici açık)
Ön-kuvvetlendirme: 0/20 dB
Dinamik aralık: > 80 dB @ 100 kHz IFBG
Ayarlanabilir giriş zayıflatması: 0 - 60 dB (5 dB adımlarla)
Tarama hızı: 15 GHz/s @ 100 kHz ÇBG
Faz gürültüsü: < -90 dBc/Hz (10 kHz)
< -90 dBc/Hz (100 kHz)
< -115 dBc/Hz (1 MHz)
▪ Boyutlar: 2U yükseklik, 19 inç genişlik
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

SGS 4.0 / SPEKTRUM GÖZETLEME SİSTEMİ

Geliştirilen özgün RF donanımı ve spektrum tarama yazılımı ile SGS 4.0, 9 kHz-2.7 GHz aralığındaki
frekans spektrumunun genişbantlı olarak gözlenmesine imkân sağlamaktadır. Çalışma aralığı üst sınırı,
kolaylıkla 18 GHz’e kadar yükseltilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Çok Kanallı İşaret Takip ve Analiz
(ÇİTA) algoritması ile 40 MHz’lik bant içerisinde aynı anda 64’e kadar analog sinyalin demodülasyonunu
gerçekleştirir, elde edilen ses verisini kaydeder.
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FDC101

UEK
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FREKANS DÜŞÜRÜCÜ

FDC101 / FREKANS DÜŞÜRÜCÜ

84

FDC101, 100 MHz - 18 GHz frekans aralığındaki işaretleri, kullanıcı tarafından seçilebilen 70 MHz,
140 MHz ve 160 MHz olmak üzere üç farklı ara frekansa (IF) düşüren yüksek dinamik aralığa sahip
bir frekans çeviricidir. Üç IF çıkışa ek olarak bir adet L-bant çıkışını 1 GHz’de vermektedir. L-bant
çıkışındaki gerçek-zamanlı bant-genişliği 500 MHz’dir. 70 MHz ve 160 MHz IF çıkışlarında 8 adet
seçilebilir keskin filtre mevcuttur. Hem IF hem de L-Band çıkışları arka panelde bulunan monitör
çıkışlarından incelenebilir. Cihaz içerisinde yer alan lokal osilatörlerin çıkışlarına da isteğe bağlı
olarak arka panelden erişilebilir.
FDC101’in teknik özellikleri, yüksek performanslı mikrodalga ELINT almaç ihtiyacını karşılayacak
şekildedir. FDC101, yüksek veri hızına sahip PCM/TDM sinyalleri ile yüksek darbe doğruluğu
gerektiren RADAR sinyallerini algılamaya elverişli olarak tasarlanmıştır. Düşük grup gecikmesi
bozunması ve ultra-düşük faz gürültüsü ile FDC101, yüksek seviyeli QAM gibi modern dijital
modüleli işaretlerin algılanmasına imkân verir.

ÖZELLİKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Frekans aralığı: 100 MHz-18 GHz
Gerçek zamanlı bant genişliği: 500, 100, 40, 30, 20, 10, 5, 2, 1, 0.5 MHz
IF çıkış frekansları: 70, 140, 160 MHz ve 1 GHz L-Bant Çıkışı
RF’ten IF’e kazanç: > 42 dB
Dinamik aralık: 60 dB @ 40 MHz IF bant genişliği
Ayarlanabilir giriş zayıflatması: 0-70 dB (10’ar dB adımlar)
Frekans kilitleme süresi: 1 ms
Faz gürültüsü: < -110 dBc/Hz (100 kHz ofset)
Boyutlar: 2U yükseklik, 19 inç genişlik
Uzaktan kontrol: Ethernet

ELEKTRONİK İSTİHBARAT ÇÖZÜMLERİ

FDC201

UEK
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MİKRODALGA FREKANS GENİŞLETİCİ

Üç adet RF giriş olan FDC201’in bir adet RF çıkışı vardır. Girişlere verilen 0.1 – 18 GHz (baypas),
18 - 26.5 GHz ve 26.5 – 40 GHz aralıklarındaki işaretler doğrudan baypas edilerek veya frekans
düşürülme işlemi gerçekleştirilerek çıkışa iletilir. 10 MHz referans işareti için kullanılan giriş & çıkış
konnektörleri de cihazın arka panelinde bulunmaktadır.
19 inç rack standardına uygun olarak tasarlanmış olan FDC201 cihazının uzaktan kontrol için
RS232 ve Ethernet bağlantıları mevcuttur.

ÖZELLİKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Frekans aralığı: 18 GHz – 40 GHz
Gürültü sayısı: 10 dB (tipik)
IF çıkış frekans aralığı: 2.5 GHz – 17.5 GHz
RF’ten IF’e kazanç: 12 dB (tipik)
Giriş P1dB: -5 dBm (tipik)
İmaj bastırma oranı: 75 dB (tipik)
Faz gürültüsü: 0.4° rms (tipik)
Boyutlar: 1U yükseklik, 19 inç genişlik
Uzak Kontrol: Ethernet ve RS-232

FDC201 / MİKRODALGA FREKANS GENİŞLETİCİ

FDC201, 18 GHz’e kadar çalışan FDC101 gibi frekans düşürücü cihazların çalışma frekans aralığını
40 GHz’e çıkarmak için tasarlanmış bir frekans genişleticidir. 18 – 40 GHz frekans aralığındaki
işaretleri 2.5 – 17.5 GHz frekans aralığına blok olarak taşıyarak FDC101’in işleyebileceği hale getirir.
FDC201’in teknik özellikleri, SIGINT uygulamalarında yüksek performanslı mikrodalga frekans
genişletici ihtiyacını karşılar.
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FD300A
IF DÖNÜŞTÜRÜCÜ SİSTEMİ

FD300A, elektronik istihbarat sistemlerinde kullanılan farklı çıkış frekanslarına sahip
mikrodalga almaçlar ile IF çıkışlarını kaydeden, sayısallaştıran, gösteren ve analiz eden
sistemler arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır.

FD300A / IF DÖNÜŞTÜRÜCÜ SİSTEMİ

86

10-300 MHz aralığındaki taşıyıcı frekansların; 70, 140, 160, 10.7, 21.4 MHz standart
ara frekanslarına ve 10 MHz-65 MHz arası frekanslara 5 MHz’lik adımlarla olmak üzere,
dönüşümünü sağlamaktadır. 1 GHz taşıyıcı frekansındaki sinyaller de bahsedilen ara
frekanslara dönüştürülebilmektedir. Girişteki sinyalin taşıyıcı frekansı değiştirilmeden,
filtrelenerek veya filtrelenmeden çıkışa verilebilmesi mümkündür. Çıkışta 70, 140 ve 160
MHz etrafında 8 adet farklı bant genişliği seçme imkanı sunan filtre bloğu içermekte ve
otomatik ve manuel kazanç kontrolüne olanak sağlamaktadır. 160 MHz’de video çıkışı
ile darbe modülasyonlu işaretlerin ölçülmesini kolaylaştırır. Cihazın tüm fonksiyonları ön
paneldeki ekran ve tuş takımı ile cihaz üzerinden veya ethernet ya da RS-232 bağlantısı ile
bilgisayar aracılığıyla kontrol edilebilmektedir.

ÖZELLİKLER

▪ Giriş frekans aralığı: 10 MHz-300 MHz & 1 GHz (Çözünürlük: 100 kHz)
▪ Çıkış frekansı değerleri: 70, 140, 160 MHz (IF çıkış)
70, 140, 160, 10.7, 21.4, 10 > 65 MHz (PAN IF OUT)
▪ Gürültü sayısı: 14 dB (tipik)
▪ OIP3: +18 dBm
▪ P1dB: +17 dBm (tipik)
▪ RF’ten IF’e kazanç: 45 dB (tipik)
▪ Faz gürültüsü @ 100 kHz Ofset: -109 dBc/Hz
▪ Hayal frekans bastırma: 90 dBc
▪ Kontrol arayüzü: Ethernet, RS-232
▪ Konnektör tipi: BNC
▪ AC besleme: 198-242 VAC, 47-53 Hz
▪ Ağırlık: 9.5 kg
▪ Çalışma sıcaklık aralığı: 0°C - +50°C
▪ Giriş-çıkış empedansı: 50 Ohm (IF In & Out), 93 Ohm (Video çıkış)
▪ Boyutlar: 2U yükseklik, 19 inç genişlik, 53 cm derinlik

ELEKTRONİK İSTİHBARAT ÇÖZÜMLERİ
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YTA-018D
YAZILIM TABANLI GENİŞBANT ALMAÇ

YTA-018D’nin dinamik aralığı çok geniştir (Tipik Gürültü Sayısı: 12 dB ve tipik IIP3: 0 dBm). Yüksek hassasiyet
performansına (tipik -130 dBm/Hz) sahip olduğundan YTA-018D, RADAR ve değişik haberleşme sinyallerini
algılamak için de çok uygun bir adaydır. Hayal frekansı bastırma oranı idealdir (Çalışma bandının tamamında
minimum 90 dB, tipik 100 dB bastırma sağlar).
Cihaz sahip olduğu test ve kalibrasyon fonksiyonu ile test edilebilme imkanı sağlar. Ethernet arayüzüne sahip
olduğundan uzaktan kumanda edilebilir.
Cihazın 7 x 28 x 43 cm3’lük hacim kaplar ve spektrum tarama modunda yalnızca 80 W güç harcar. Bataryasından
aldığı güç ile tek seferde 2 saat aralıksız çalıştırabilir.

ÖZELLİKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Frekans aralığı: 10 kHz-18 GHz
Gerçek zamanlı bant genişliği: 40 MHz
Hassasiyet: < -130 dBm
RF’ten IF’e kazanç: > 45 dB
Dinamik aralık: 65 dB @ 40 MHz IF bant genişliği
Ayarlanabilir giriş zayıflatması: 0 - 70 dB (10’ar dB’lik adımlar)
Frekans tarama hızı: 10 GHz/s @ 100 kHz ÇBG
Faz gürültüsü: < -115 dBc/Hz (100 kHz ofset)
Boyutlar: 7 x 28 x 43 cm
Uzaktan kontrol: Ethernet

YTA-018D / YAZILIM TABANLI GENİŞBANT ALMAÇ

YTA-018D Yazılım Tabanlı Almaç, 10 kHz-18 GHz frekans aralığındaki işaretleri tespit edilebilen ve AM, FM, QM,
SSB, DSB, PSK, QAM gibi yaygın modülasyon çeşitlerini çözebilen bir almaçtır. Cihaz, RF girişinden aldığı sinyalleri
işleyerek görüntüleyebildiği gibi ön panelindeki IF çıkış vasıtasıyla 70 MHz ara frekansına indirerek dışarıya da
verebilir. Cihaz bu sayede hem bir spektrum görüntüleme sistemi hem de yüksek hassasiyetli bir almaç görevi görür.
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VERİ KIYMETLENDİRME ÇÖZÜMLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

VERİ KIYMETLENDİRME ÇÖZÜMLERİ

İYON SUITE

BTE

TEKNİK BİLGİ
İYON SUITE, görüntü ve video işleme alanında gelişmiş çözümler
ve araçlar sunan yazılım paketidir. Kriminal görüntü inceleme
laboratuvarlarının ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış gelişmiş
görüntü/video filtrelerine sahip bir yazılımdır. İYON SUITE görüntü ve
videolar için;
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
▪ Yeni Yöntemlerle Sürekli Güncellenebilme
Uygulama, mevcut görüntü iyileştirme yöntemleri ve algoritmaları ile sınırlı değildir. Her zaman
yeni bir yöntemin uygulamaya eklenebilme özelliği vardır. Uygulama bünyesinde kullanılmakta olan
yöntem ve algoritmalar her zaman güncel gereksinimleri sağlayacak şekilde eklenip, çıkartılabilir
veya güncellenebilir.

İyileştirme/onarma
Bulanıklık/gürültü giderme
Geometrik bozuklukları giderme
Aradeğerleme/boyut değiştirme
Sıkıştırma hatası giderme
Video sabitleme
Domen dönüştürme
Video hareket kestirimi
Süper çözünürlük filtreleri gibi alanlarda 70’ten fazla gelişmiş filtreler

sunmaktadır. Ayrıca;
▪ Blok tabanlı filtre arayüzü
▪ Gelişmiş eklenti yapısı
▪ Gelişmiş görüntü/video düzenleme araçları ile benzerlerinden

İYON SUITE / ADLİ GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME VE ONARMA YAZILIMI

ADLİ GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME VE ONARMA YAZILIMI

ayrılmaktadır.

▪ Blok Uygulamalarla Yeni Yöntemler Tanımlayabilme
Bozuk görüntüleri iyileştirirken, çoğunlukla birden fazla yöntemin kullanımı gerektiğinden, birçok
yöntemi birbirine bağlayarak, tümü tek bir yöntemmiş gibi çalışma olanağı mevcuttur. Blok Uygulama
adı verilen bu özellik sayesinde, kullanıcıya yaratıcı ve esnek çözüm oluşturma olanağı sağlanmaktadır.
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VERİ KIYMETLENDİRME ÇÖZÜMLERİ

NATO ARCADE & SMIR-ONLINE
NATO ARCADE & SMIR-ONLINE / NATO SPEKTRUM YÖNETİM VE KOORDİNASYON SİSTEMLERİ
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iLTA
REN

NATO SPEKTRUM YÖNETİM VE KOORDİNASYON SİSTEMLERİ

ARCADE (ALLIED RADIO FREQUENCY COMPUTER AIDED DATA EXCANGE)

NATO Frekans Yönetimi Grubu ve NATO SMB (Spectrum Management Branch)
ihtiyaçlarını karşılamak üzere NATO Spektrum Yönetim Veri Değişim Formatı olan
SMADEF-XML verilerinin oluşturulması, senkronizasyonu, sorgulanması ve frekans
yönetim süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla geliştirilmiştir.

GENEL YETENEKLER

▪ SMADEF-XML verilerinin yerel veritabanına yüklenmesi, sorgulanması ve paket
haline getirilmesi
▪ Frekans tahsislerinin harita üzerinde gösterilmesi
▪ Arakipleme (intermodülasyon) hesaplamaları
▪ Spektrum analizi aracı
▪ Tahsis kullanım süreleri, doluluk oranları gibi metriklerin takibi
▪ Merkezi veritabanından veri güncellenme kabiliyeti

SMIR-ONLINE (SPECTRUM MANAGEMENT INFORMATION REPOSITORY-ONLINE)

NATO Frekans Yönetimi Grubu’nun ihtiyaçlarını karşılamak üzere NATO Spektrum Yönetim
Verileri’nin oluşturulması, senkronizasyonu, sorgulanması ve frekans yönetim süreçlerinin
otomasyonu amacıyla web-tabanlı ve servis yönelimli mimariler kullanılarak geliştirilmiştir.

GENEL YETENEKLER

▪ Merkezi veritabanındaki güncel verilere anlık erişim
▪ ARCADE kullanılarak yapılan tüm işlemlerin herhangi bir kuruluma ihtiyaç duymadan web
browser üzerinden uygulanması
▪ NATO spektrum yönetim süreçlerinin işletilmesi
▪ Veri giriş sihirbazı ile kolay veri hazırlama
▪ Aday frekans tahsis aracı
▪ İki nokta arası VHF ve HF analizleri
▪ VHF kaplama analizi
▪ Harita sunucularından “online” harita kullanabilme

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

SİVİL HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

SİVİL HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ

HATS

BTE

HAVA ARACI TAKİP SİSTEMİ

HAVA ARACI TAKİP MERKEZİ

▪ Kesintisiz veri toplama, işleme ve kayıt
▪ Yedekli ve genişleyebilir sunucu mimarisi
Çift yedekli sunucu yığını
Yedekli veri depolama
Çift yedekli güvenlik duvarı
Yedekli ağ ve güç bağlantıları
▪ İç ağ üzerinden, tanımlı kullanıcı ve istemci yetkilendirmesi ile güvenli erişim
▪ Yüksek performanslı coğrafi bilgi sistemi ve vektörel haritalar ile desteklenmiş
masaüstü istemciler
▪ Yetkilerle düzenlenmiş sürekli araç takibi ve geçmişe dönük sorgu olanağı
▪ Yetki grupları ve hava aracı grupları tanımlama olanağı
▪ Hava araçları ile bas-konuş tarzı sesli haberleşme
▪ İletişimi kesilen hava araçları için otomatik acil durum ilanı
▪ e-Posta ve SMS ile acil durum bildirimi

HATS / HAVA ARACI TAKİP SİSTEMİ

Alçak irtifada VFR uçuş yapan helikopter gibi hava araçları mevcut radar sistemleri ile takip edilememektedir. Önceki yıllarda yaşanan bazı helikopter kazaları alçak irtifada uçuş yapan hava
araçlarının da sürekli takip edilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)’nin birlikte geliştirmiş olduğu HATS acil durumdaki hava
araçlarına en kısa zamanda ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.

HAVA ARACI TAKİP SİSTEMİ

Hava Aracı Takip Sistemi, hava araçlarına takılan Hava Aracı Takip Cihazı ve hava araçlarının takibinin sağlandığı Hava Aracı Takip Merkezi bileşenlerinden oluşmaktadır. Hava Aracı Takip
Cihazı, hava aracının konum, hız ve yükseklik bilgilerini periyodik olarak Hava Aracı Takip Merkezi’ne gönderilmekte, hava araçlarının harita üzerindeki konumları gelen konum verisine uygun
olarak güncellenmektedir. Acil durumdaki hava araçları harita üzerinde farklı renk ile gösterilerek sesli ikaz verilmektedir. Gerektiğinde hava aracı ile GPRS üzerinden bas-konuş tarzı sesli
görüşme de yapılabilmektedir.
Sistemin haberleşmesi hem GSM hem de uydu şebekesi üzerinden sağlandığından hem maliyet etkin hem de güvenilirdir. Hava aracı kaza-kırıma uğradığında bağlantı kesilse dahi son
gönderilmiş olan konum ile hava aracına kısa zamanda müdahale edilebilmesi amaçlanmaktadır.
Gelecekte, sistemin Türkiye hava sahasında VFR uçuş gerçekleştiren tüm hava araçlarına uygulanması hedeflenmektedir.
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SİVİL HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ

BTE

HATC
HAVA ARACI TAKİP CİHAZI

HATC / HAVA ARACI TAKİP CİHAZI

Hava Aracı Takip Cihazı (HATC), Hava Aracı Takip Sistemi (HATS)’nin hava aracı
üzerindeki bileşenidir. HATC, hava aracı algılayıcılarından konum, hız ve yükseklik
bilgilerini toplar. GSM ve LEO uydu haberleşme arayüzleri aracılığıyla periyodik olarak
Hava Aracı Takip Merkezi (HATM)’ne gönderir. HATC ayrıca, GPRS ağı üzerinden baskonuş tarzı sesli haberleşme yapılmasına imkan sağlar.
HATC, EASA tarafından 10045303 nolu tip sertifikası ile onaylanmıştır.

MEKANİK ARAYÜZLER

HATC, dört adet DZUS kilitleyici vida aracılığıyla hava aracının operatör konsoluna
yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır.
▪
▪
▪
▪

En: 145.50 mm
Boy: 104.00 mm
Derinlik: 144.95 mm
Ağırlık: 2700 gr

ÇEVRESEL KOŞULLAR
TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)’nin birlikte geliştirmiş
olduğu HATC, otomatik acil durum bildirimi için dahili ve harici çarpma algılayıcılarına
sahiptir. Elle acil durum bildirimi için üzerinde bir anahtar barındırmaktadır. İkaz ışıkları
pilota acil durum ve cihaz içi test sonuçları için görsel geri besleme sağlamaktadır.
HATC, hava aracı üzerinde yer alan 28 VDC güç hattını kullanmaktadır. Acil durumda
harici gücün kesilmesi halinde en az 30 dakika kadar daha işlevlerini sürdürebilmesi
için dahili bir batarya içermektedir. Dahili batarya, beklenmeyen bir güç kesintisine karşı
hazır tutulmak üzere akıllı bir şarj devresi tarafından düzenli olarak şarj edilmektedir.
Uçuş esnasında karşılaşılan bir güç kaybı acil durum olarak değerlendirilerek HATM’ye
bildirilmektedir.
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DO-160G Karakteristiği
Yükseklik
Sıcaklık değişimi (tümleşik)
Operasyonel şok ve çarpma güvenliği
Titreşim
Su geçirmezlik
Tuz sisi
Manyetik etki
Güç girişi
Gerilim darbesi
Radyo frekansı enerji salınımı
Elektrostatik boşalım

Bölüm
4.6.1
5.0
7.0 A
8.0
10.0
14.0
15.0
16.0
17.0
21.0
25.0

Kategori
B1
C
A
U(G)
W
S
Z
B
B
M
A

SİVİL HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ

atcTRsim

BTE

ATC KULE VE RADAR SİMÜLATÖRÜ

GENEL ÖZELLİKLER

▪ Her bir kontrolör çalışma pozisyonunun, bağımsız olarak istenilen bir pilot çalışma
pozisyonu ile çalışması
▪ Her bir kontrolör çalışma pozisyonunun, her bir egzersizde, istenilen sektörlerde
istenilen sayıda kontrolör ve pilot çalışma pozisyonundan oluşacak şekilde çalışması
▪ Paralel pist eğitimi
▪ 360 derecelik görsel kule ortamı
▪ Tüm pozisyonların tek bir egzersizde entegre olarak çalışması
▪ Klavye ve fare yardımı ile kullanıcı grafik arayüzünden hava ve yer araçlarına FMS ile
komut girişi
▪ Push-back, taksi ve yer hareketleri
▪ SID, STAR ve prosedür uygulama
▪ Hava ve yer araçları için paralel ve ardışıl komut işletimi
▪ Mode-C, Mode-3/A, Mode-S vb. transponder fonksiyonları
▪ Elektronik strip yönetimi,
▪ Uçuş planı yönetimi ve hazır uçuş planı veritabanı
▪ Otomatik Egzersiz Hazırlama
▪ AIP uyumlu hava sahası, AIXM ve ARINC-424-18 standart hava sahası desteği
▪ VOR, DME, ILS ve NDB vb. seyrüsefer cihaz model ve simülasyonları
▪ SSR, PSR ve meteoroloji radar simülasyonları
▪ ADS-B ve A-SMGSC simülasyonları
▪ ILS kategori (CAT) I-II-III’e göre AIP uyumlu ışıklandırma
▪ İstanbul Atatürk, Antalya, Ankara Esenboğa ve Erzincan havalimanı 3B modelleri
▪ Meydan kontrol özel efektler
▪ 3B Hava ve yer aracı modelleri
▪ 3B Kuş sürüsü, insan, köpek vb. organik modeller

atcTRsim / ATC KULE VE RADAR SİMÜLATÖRÜ

AtcTRsim, TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile birlikte
geliştirilmiştir.
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SİVİL HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ

BTE

ATCSES
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ SEÇME YAZILIMI

ATCSES / HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ SEÇME YAZILIMI
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ATCSES, TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile birlikte geliştirilmiştir. Hava trafik kontrolörlerinde bulunması gerekli olan yetenekler (refleks, üç boyutlu düşünme,
hızlı karar verebilme, hafıza, dikkat, vb.) elektronik ortamda güvenli bir şekilde test edilmektedir. 9 farklı yeteneği ölçmek üzere 17 test uygulaması ve 1 kişilik testi geliştirilmiştir.

SINAV ÖZELLİKLERİ

▪ Test sorularının veritabanında tutulmadan dinamik üretilmesi
▪ Testlerin sınavda sorulma sırasını belirleme
▪ Testlerin zorluk seviyesini, ağırlıklarını, soru sayısını,
süresini ayarlama
▪ Adayların sınav durumlarının izlenmesi
▪ Her bir test grubu için 3 bölüm: Tanıtım videosu, alıştırma
soruları ve test

DİĞER ÖZELLİKLER

TEST TÜRLERİ

▪ Zihinde Canlandırma Testi: Verilen bilgilere göre oluşabilecek durumları zihinde canlandırabilme yeteneğini ölçen test
▪ Görsel Hafıza Testi: Görülen sayı, harf veya nesneleri hafızada tutabilme yeteneğini ölçen test
▪ Muhakeme Testi: Analizler sonucu doğru çıkarımlar yapabilme yeteneğini ölçen test
▪ Çapraz Kontrol Testi: Birden fazla durumu takip ederek hedeflenen görevi yapabilme yeteneği
▪ Kompleks Dikkat Testi: Değişen durumlarda dikkati bölebilme ve konsantrasyonu bozmadan durumu takip edebilme
yeteneğini ölçen test
▪ İşitsel Hafıza Testi: İşitilen sesleri hafızada tutabilme yeteneğini ölçen test
▪ Psikomotor Testi: El-göz koordinasyonu ve hızlı tepki verebilme yeteneğini ölçen test
▪ Matematiksel Kavrama Testi: Hızlı dört işlem yapabilme yeteneğini ölçen test
▪ İngilizce Anlama Testi: İşitilen İngilizce metinleri anlayabilme yeteneğini ölçen test
▪ Kişilik Testi: Kişinin kendine güven, takım içinde çalışma, nevrotik olma, duygusallık, içe-dışa dönüklük, kararlı olma,
sorgulama-ısrar etme, motivasyon-canlılık gibi özelliklerini ölçen test

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tüm platformları (Win, Linux, Pardus, ...) destekleme
Türkçe, İngilizce dil desteği
Web tarayıcısı üzerinden sisteme erişim imkanı
Yeni testler ekleyebilme veya çıkarabilme
Aday sayısına göre otomatik seans oluşturabilme
Esnek kullanıcı yetkilendirme altyapısı

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
▪
▪
▪
▪
▪

Her sınav için dinamik olarak farklı soruların üretilmesi
Veritabanı güvenliği ve şifreleme
Sadece tanımlı bilgisayarlardan sınava giriş
Sorulara ve sonuçlara müdahale edilememe
Soruların sadece adaylar tarafından görülebilmesi

YAPILAN VALİDASYON ÇALIŞMALARI
▪
▪
▪
▪

Farklı grup deneklerine uygulanması
Sonuçların SPSS analizi
Madde analizi
Test-yeniden test yöntemi

SİVİL HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ

KUŞRAD

BTE

KUŞ TESPİT RADARI

BİRİMLER

▪ Algılayıcı Yerleşkesi (Yatay Radar, Dikey Radar, tespit ve takip donanımı, konfigürasyon ve bakım
donanımı, GPS, meteorolojik ölçüm sistemi, kesintisiz güç kaynağı)
▪ Operasyon Merkezi (Video kayıt sistemi, operatör arayüz konsolları, sunucu ve depolama üniteleri,
yazıcı ve kesintisiz güç kaynağı)

TEKNİK ÖZELLİKLER

▪ Yatay Radar (YR): S-bandında yatay tarama yapan bir darbe radarı
▪ Dikey Radar (DR): X-bandında dikey tarama yapan frekans modülasyonlu
sürekli dalga (FWCW) radarı
▪ Çalışma modları:
Mod 1: 3 boyutlu hacimsel tespit ve takip
Mod 2: YR 2 boyutlu tespit ve takip, Dikey Radar ile sektörel ve yüksek
çözünürlüklü Doppler analizi
▪ Anten hüzme genişliği: 1.8° yatay, 25° dikey (YR), 0.8° dikey, 10° yatay (DR)
▪ Anten dönüş hızı: 21 rpm (YR), < 100°/s (DR)
▪ Tespit/takip menzili: 40 km (YR), 20 km (DR)
▪ Çözünürlük: < 20 m (YR), < 6 m (DR)
▪ Güç: 60 kW tepe (YR), 20 W sürekli (DR)
▪ Darbe genişliği: 0,2 - 0,6 μs (YR)
▪ Darbe tekrarlama frekansı: 1100 - 600 Hz (YR), > 3200 Hz (DR)
▪ Doppler işleme: > 32 kademe hız seviyesi (DR Mod 2)
▪ Takip hız aralığı: 2-100 m/s
▪ Hedef sayısı: < 500

KUŞRAD / KUŞ TESPİT RADARI

KUŞRAD, TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile birlikte geliştirilmiştir.
24 saat kesintisiz çalışan sistem 40 km yarıçapındaki bir alanda hareketli olan kuş, kuş sürüleri ve
uçak hedeflerini tespit edebilmekte, uzaklık, yükseklik, yön, hız ve rota bilgilerini çıkarabilmektedir.
Bu sistem sivil havacılıkta havaalanları civarındaki kritik sahalarda süzülen göçmen kuşların tespiti,
izlenmesi, uçuş güvenliği açısından değerlendirilmesi ve tarifeli uçuşlar için en uygun zaman
dilimlerinin belirlenmesi amacıyla geliştirilmiştir.

YETENEKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hava hedeflerinin üç boyutlu hacimsel tespit ve takibi
Hava hedeflerinin sınıflandırılması (Kuş, kuş sürüsü ve uçak)
Kritik sahalara giren kuş ve kuş sürülerinin belirlenmesi ve sesli-görsel uyarı
Operatör kontrolünde istenilen hedeflerin detaylı analizi
Tespit ve takip verilerinin kaydı ve istatistiksel analizi
İstatistiksel verilere uzaktan erişim ve ağ bağlantısı
Yatay Radar ve Dikey Radar veri kaynaştırması
ASTERIX formatında çıktıları raporlama
Video kayıt ve yeniden oynatma
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SİVİL HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ

MGR

BTE

MİLLİ GÖZETİM RADARI

MGR / MİLLİ GÖZETİM RADARI
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MGR, TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile birlikte geliştirilmiştir. Sivil veya askeri hava trafik kontrolü ve yağış durumu belirleme amacıyla gerçeklenen bu temel
gözetleme radar (PSR) sistemi bir S-bant Doppler katı hal darbe radarıdır. Sistem ICAO ve EUROCONTROL tavsiye ve standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Eşevreli ileri sayısal işaret
işleme yöntemleri ile farklı hava koşullarında 60 deniz mili menzilde hava taşıtlarının tespiti ve takibi gerçekleştirilmektedir. Bu sistemde yüksek/alçak hüzme seçimi, hassas zaman kontrolü
(STC) uygulaması, adaptif kargaşa haritası ve Doppler süzgeçleri ile hareketli hedef tespiti (MTD) ve kargaşa azaltma işlemleri gerçekleştirilmekte, aynı anda 1000’e kadar hedefin takibi
yapılabilmektedir. Ayrıca, sistemdeki yağış kanalı ile 1,4°’ye 0,95 deniz mili çözünürlükte 6 kademeli yağış şiddeti bilgisi ve yağış bölgelerinin 2 boyutlu konumu elde edilebilmektedir. Sistem
NTIA tarafından belirlenen sınırlara uygun temiz bir spektrum çıkışına sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

▪ S-bant katı hal Doppler darbe radarı
▪ Eşevreli sinyal işleme
▪ Darbe sıkıştırma (Nonlinear FM)
▪ PRI/PRF Staggering
▪ Frekans Staggering
▪ Doppler filtre bankası ve MTI
▪ Yağış durumu kanalı (6 seviye yağış durumu raporlama)
▪ Anten hüzmesi modified cosecant squared 45° dikey (alçak ve yüksek
hüzme), 1,45° yatay
▪ Dairesel ve doğrusal polarizasyon
▪ Anten dönüş hızı >= 12 rpm
▪ Menzil: 60 nmi
▪ Menzil çözünürlüğü < 200 m
▪ Güç >=18 kW tepe
▪ PRF çoklu PRF (830 Hz ortalama)
▪ Doppler işleme > 4 bank Doppler filtreleme
▪ Hedef takip hız aralığı 60-300 m/s
▪ Maksimum hedef sayısı 1000
▪ Yağış kanalı çözünürlüğü 1,4°-0,95 nmi/6 seviye yağış bilgisi
▪ Arayüz PPI ve bakım-konfigürasyon konsolu
▪ Sistem arayüzü EUROCONTROL ASTERIX CAT240 video, CAT34 Service
Messages, ASTERIX CAT48 Plot/Track

YETENEKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hava hedeflerinin tespit ve takibi
Yağış şiddetinin ve yağış bölgelerinin tespiti
Kullanıcı dostu görsel arayüz tasarımı
Statik (yer) kargaşa azaltma
Radar uzaktan kumanda ve izleme
Video kayıt ve yeniden oynatma
ASTERIX formatında çıktıları raporlama

SİVİL HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ

ASTERIXCARE

BTE

RADAR TEST YAZILIMI

TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)’nin birlikte geliştirmiş olduğu AsterixCARE, radar verisinin test edilmesi, analiz ve doğrulamasının gerçekleştirilmesi amacıyla
kullanılabilecek güçlü ve genişletilebilir bir uygulamadır. Uygulama sayesinde, radar verilerinin kaydedilmesi, yeniden oynatılması ve kaydedilmiş olan verinin farklı dosya formatlarında (excel,
txt vb.) saklanabilmesi mümkündür.
Uygulama içerisinde, hava trafik kontrolörleri çalışma ortamları için (ATC Environments) kullanıcı dostu grafik arayüzler ve esnek yazılımlar sunulmaktadır. Üzerinde çalışılan radar verileri, bir
EuroControl dosya standardı olan ASTERIX formatında çözümlenmektedir.

ÖZELLİKLER

▪ Anlık görüntüleme, eşzamanlı kayıt ve çoklu veri akışının senkronize bir şekilde tekrar oynatımı
▪ Eklenti tabanlı yazılım, yeni kategoriler eklenebilmesi
▪ Farklı dosya formatlarına dönüştürülebilmesi (excel, txt vs.)
▪ Radar kayıt dosyalarının çevrim dışı olarak oynatılabilmesi
▪ Radar verileri EuroControl standardı olan ASTERIX Final Format şeklinde kaydedilebilmesi
▪ Radar verisinin farklı parametrelerle filtrelenebilmesi
▪ Trafik ve iz bilgilerinin 2B ve 3B olarak görüntülenebilmesi
▪ Meteoroloji verilerinin görüntülenebilmesi
▪ Yanlış format ve uygun olmayan veri içeriğinin uyarı ve bildirim olarak gösterilmesi
▪ Mode S, ADS-B, ASMGCS ve Multilateration veri format desteği
▪ Çeşitli harita katmanlarının eklenebilmesi (hava alanı katmanı vs.)
▪ ASTERIX verisinin tüm içeriğine erişilebilmesi
▪ Yakınlaşma, mesafe ölçümü, geçmiş iz bilgisi ve etiket gösterimi

ASTERIXCARE / RADAR TEST YAZILIMI

ASTERIXCARE RADAR TEST YAZILIMI
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RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

DTKM

BTE

DEMİRYOLU TRAFİK KONTROL MERKEZİ

TEMEL YETENEKLER
SAHA İZLEME VE KUMANDA

▪ Demiryolu sahasının anlık durumunun görsel olarak izlenmesi
▪ Tren trafiğinin yönetimi
▪ Saha ekipmanlarının tekil ya da grup olarak kontrolü
▪ Gerçek zamanlı görsel/işitsel uyarı ve alarmlar
▪ Tren zaman çizelgeleri (orer) ile uyumlu çalışma, gecikmelerin
anlık izlenebilmesi
▪ Farklı yetki düzeyinde kullanıcılar tanımlanabilmesi
▪ Komşu trafik kontrol merkezleri ile kolay haberleşme imkanı

TRENGRAF

▪ Bölgedeki tüm trenlerin konum-zaman verilerinin saklanması
ve gösterilmesi
▪ Sahanın trafik yoğunluğunun parametrik olarak incelenebilmesi
▪ İstasyonlar arası tren senkronizasyonunun izlenmesi
▪ Trenlerin kırmızı ışık ihlallerinin tespiti

PROTOKOL BİLGİ KAYDI

▪ Sahada ve sistemde gerçekleşen tüm olaylar, verilen komutlar, oluşan
sonuçlar daha sonra incelenmek üzere silinemez ve değiştirilemez bir şekilde
kayıt altına alınmaktadır.
▪ Protokol bilgi kaydı geniş filtreleme seçenekleri ile sorgulanabilmekte ve
sistemin karakutusu görevini üstlenmektedir.

DTKM / DEMİRYOLU TRAFİK KONTROL MERKEZİ

Sorumluluk alanındaki demiryolu bölgesinde gerçekleşen demiryolu trafiğinin izlenmesi ve
kumanda edilmesini sağlayan DTKM, Dispeçer adı verilen trafik kontrol operatörlerinin operasyonel
görevlerini güvenli ve kolay kullanımlı bir ortamda gerçekleştirmesini mümkün kılmaktadır.
Sistem; genişlemeye açık mimarisi, geniş raporlama imkanları, kullanıcı dostu arayüzleri ve kısa
eğitim gereksinimi ile demiryolu hatları için ideal trafik kontrol merkezi çözümüdür.
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RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

DAS
DEMİRYOLU ANKLAŞMAN SİSTEMİ

Demiryolu Anklaşman Sistemi, konvansiyonel demiryolu hatları için güvenli ve uygun
maliyetli anklaşman ihtiyacını karşılamak üzere kolay temin edilebilir endüstriyel
donanımlar ile geliştirilmiştir.

DAS / DEMİRYOLU ANKLAŞMAN SİSTEMİ
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Sistemin içerdiği açık arayüzler, birbirinden bağımsız üreticilerin ürünleriyle birlikte
saha ekipmanlarının bir arada çalışabilirliğini sağlamakta olup esnek yapısı ile farklı
demiryolu sahalarındaki sinyalizasyon ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.
Türk mühendislerce geliştirilmiş olan sistem; ölçeklenebilir ve fonksiyonel mimari
yapısı sayesinde geniş istasyonlara kadar yaygın kullanım alanı bulabilmekte ve
modüler yapısı ile kurulu olan sistemin genişletilebilmesine olanak sağlamaktadır.
Detaylı arıza tanıma özelliği sayesinde sistem arızaları en kısa zamanda teşhis
edilebilmekte, böylece işletmenin çalışabilirliğine önemli katkı sağlanmaktadır.
Emniyet standartları: CENELEC SIL4 EN 50126, EN 50128, EN 50129

BTE

RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

TRENSİM

BTE

TRENSİM ileri benzetim teknolojileri kullanılarak, sanal ortamlarda tren
sürücülerinin temel tren sürüş eğitimlerini, değişik iklim ve yol koşullarında tren
kullanma tekniklerini, arıza ve risk önleyici yeteneklerin geliştirilmesini, sürücünün
eğitim performansının izlenmesini ve iyileştirilmesini sağlayacak E 43000
lokomotifli tren simülatörüdür.
E 43000 model lokomotif simülatörü TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne
teslim edilmiştir.

YETENEKLER

▪ Tren sürme becerileri kazandırmak
▪ E 43000 tipi lokomotife ait markiz kumandalarının doğru kullanımını
sağlamak
▪ Her türlü yol, iklim ve doğa koşullarında tren kullanma yöntemleri öğretmek
▪ İşletme usülleri, hız limitleri, TCDD’nin mevcut şebekesindeki trafik
sistemleri ile ilgili emniyetli sürme alışkanlıklarını kazandırmak
▪ Enerji ekonomisine yönelik cer ve fren uygulamalarını göstermek
▪ Trende oluşabilecek arızaların giderilmesine ilişkin deneyim kazandırmak
▪ Makinistlerin simülatörde sürüş yeteneklerinin değerlendirme ve
puanlamasının simülatörde bilgisayar tabanlı olarak yapılmasını sağlamak
▪ Makinistlerin simülatör öncesi ve sonrası uzaktan eğitimini sağlamak

TRENSİM / E 43000 LOKOMOTİF SİMÜLATÖRÜ

E 43000 LOKOMOTİF SİMÜLATÖRÜ

GENEL ÖZELLİKLER

▪ 3 boyutlu lokomotif, vagon, yol/güzergah ve çevre modellemesi
▪ Gerçek zamanlı simülasyon
▪ Lokomotifin fiziksel davranışlarının (hareket, elektrik, hava freni, vs.) ve tren
katarlarını betimleyen matematiksel modeller
▪ Simülatöre hareket unsurunu katan hareketli platform
▪ Entegre uzaktan eğitim sistemi
▪ Gerçek zamanlı ve çevrimdışı performans değerlendirme
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BİYOELEKTRONİK CİHAZLAR VE SİSTEMLER
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

BİYOELEKTRONİK CİHAZLAR VE SİSTEMLER

MİSENS - BİSENS

UEK
AE

TAŞINABİLİR OTOMATİK BİYOSENSÖR CİHAZI

MiSens ®: Taşınabilir, araç içinde veya masa üstünde kullanılabilir tamamen otomatik elektrokimyasal tabanlı biyosensör cihazıdır. Piyasada bulunan cihazlarla karşılaştırıldığında; tamamen
otomatik olan ve çok farklı testlerin yapılmasına olanak veren en küçük biyosensör cihazıdır. Cihaz üzerindeki ekran veya PC/tabletteki cihaz kontrol yazılımı (MiContTM) sayesinde minimum
eğitim ile kullanılabilecektir. ArGe, gıda güvenliği, çevre analizleri ve biyosavunma alanlarında analit tanı ve teşhisine yönelik uygulamalarda kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

▪ “Gerçek-zamanlı Elektrokimyasal Profilleme (Real-time Electrochemical Profiling, REP TM)”
teknoloji platformu
▪ Özgün biyoçip (patent başvuru no: PCT/IB2015/052479)
▪ Mikroakışkan teknolojiler ile hızlı ölçüm
▪ Nanoteknoloji uygulamaları ile hassas ölçümler
▪ ArGe ve kit geliştirmek için otomatik ve kolay testler
▪ MiContTM yazılımı ile kolay kullanım

ELDE TAŞINABİLİR TAM OTOMATİK BİYOSENSÖR CİHAZI

BiSensTM cihazı tek kullanımlık, tak çalıştır kartuş sistemi ile laboratuvara ve uzman kullanıcıya gereksinim duyulmadan test yapabilen tam otomatik biyosensör cihazıdır.
Biyosavunma, sağlık, gıda güvenliği ve çevre analizleri alanlarında analit tanı ve teşhisine yönelik uygulamalarda kullanılabilir.

MİSENS - BİSENS / BİYOSENSÖR TABANLI TANI CİHAZLARI

BİYOSENSÖR TABANLI TANI CİHAZLARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tek tuşla çalıştırma
Batarya ile çalışması sayesinde yerinde veya hasta başında test imkanı
RFID etiket ile otomatik kartuş tanıma
Nanoteknoloji uygulamaları ile hassas ölçümler
“Gerçek-zamanlı Elektrokimyasal Profilleme (Real-time Electrochemical Profiling, REP TM)” teknoloji platformu
Özgün biyoçip ve mikroakışkan sistem entegre kartuş (patent başvuru no: PCT/IB2016/053975; PCT/IB2015/052479)
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SOBE

UEK
AE

TRANSKÜTAN BİLİRUBİN ÖLÇÜM CİHAZI

TRANSKÜTAN OPTİK BİLİRUBİN ÖLÇÜMÜ

SOBE / TRANSKÜTAN BİLİRUBİN ÖLÇÜM CİHAZI
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SOBE TM: TÜBİTAK BİLGEM’in medikal alandaki ilk ürünü olan SOBE (Transkütan Bilirubin Ölçüm Cihazı) yenidoğanlarda kan alımına gerek olmadan, optik olarak sarılık seviyesinin
belirlenmesinde kullanılıyor. Özgün optik düzeneğinde yer alan geniş spektrumlu LED ışık kaynağı ile ölçüm alınacak yenidoğan deri yüzeyi aydınlatılıyor ve deri altından yansıyan ışık
toplanıyor. Toplanan ışık, BİLGEM ekibi tarafından geliştirilen algoritma ile analiz edilip, hemoglobin, melanin ve derinin kalınlığı gibi etkiler elimine edilerek sarılığa sebep olan bilirubin
miktarı hesaplanıyor ve sarılık seviyesi sayısal olarak kullanıcıya gösteriliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Uluslararası patent başvurusu yapılan özgün optik tasarım (PCT/IB2016/050375)
Hafif, kompakt ve ergonomik (tasarım tescil no: 2015 01029)
Kullanımı kolay, kullanıcı dostu menü ve adım-adım kullanım gösterimi
Ölçüm sonuçlarının risk eğrisi üzerinde gösterimi ile tedavi kararında yardımcı
Kablosuz şarj imkânı ve uzun batarya ömrü
Deri üzerinden optik ölçümü 0.1 saniyede tamamlama
Muadil cihazlardan daha kolay ve ucuz üretim
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ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİVLEME ÇÖZÜMLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİVLEME ÇÖZÜMLERİ

BTE

EBRU
BELGE TAKİP SİSTEMİ

GENEL ÖZELLİKLERİ
Özelliği

Açıklaması

Doküman Damgalama

Yazıcıdan alınan çıktıların güvenliğini sağlamak için “görünen”
bir damgayı çıktı üzerine eklemektedir.

Damga Çözme

Damga Çözme arayüzü ile EBRU sisteminden alınmış bir çıktı
ile ilgili olarak “kim”, “ne zaman”, “hangi bilgisayardan”, “hangi
yazıcıdan” vb. bilgilere ulaşılabilmektedir.

Pantograf

Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü

Çıktı güvenliğini artırmak amacıyla normal gözle görünmeyen
ancak fotokopi çekildiğinde belirginleşen bir grafik yazı
basılmaktadır.
Kullanıcı dostu ekranlar ile kolay kullanım sunmaktadır.

SİSTEM YÖNETİM ÖZELLİKLERİ
Özelliği

Açıklaması

Yeni Yazıcı Ekleme

Yazıcı ekleme sihirbazı ile birkaç adımda yeni yazıcı
eklenebilir.

Kullanıcı Profilleri ve
Grupları Oluşturma

Sınırsız kullanıcı profili ve grubu oluşturulabilir.
Örneğin; muhasebe grubu, insan kaynakları grubu.

Yazıcı Profilleri ve Grupları
Oluşturma

Sınırsız yazıcı profili ve grubu oluşturulabilir. Örneğin;
renkli yazıcılar, kat-1 yazıcıları.

Kullanıcı Hak Yönetimi

Kullanıcıların çıktı alabileceği yazıcılar belirlenebilir.

Kolay ve Merkezi Denetim

Kullanıcıların
yapılabilir.

Çıktı Dosyalarında Arama

Çıktı dosyalarında anahtar kelime araması yapılabilir.

Sistem Yöneticileri için Ek
Araçlar

Birden fazla sistem yöneticisi tanımlanabilir. Active
Directory entegrasyonu yapılabilir.

yazdırma

alışkanlıklarının

takibi

EBRU / BELGE TAKİP SİSTEMİ

EBRU yazıcıdan alınan çıktıların güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş bir belge takip sistemidir.
Sistem görünen bir damgayı yazıcıdan alınan çıktı üzerine eklemektedir. Damga algoritması
TÜBİTAK tarafından geliştirilmiştir. “kim tarafından”, “ne zaman”, “hangi bilgisayardan”,
“hangi yazıcıdan” çıktının alındığına dair basım bilgilerine damganın ilgili bölümü çözülerek
ulaşılabilmektedir.

TEKİL ÖZELLİKLERİ
Özelliği

Açıklaması

Damgalama & Pantograf

Damgalama ve Pantograf kullanımını birlikte yapan tek
üründür.

Milli Algoritma

Kullanılan damgalama
geliştirilmiştir.

algoritması

TÜBİTAK

tarafından
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SKAAS

BTE

SAYISAL KAYIT ARŞİV VE ANALİZ SİSTEMİ

SKAAS / SAYISAL KAYIT ARŞİV VE ANALİZ SİSTEMİ
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Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi, uydu, kablo, karasal ve internet
üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanallarını sayısal olarak arşivler,
kayıtlar üzerinde ses ve görüntü analizleri yapar. Mevcut tüm yayın iletim
teknolojilerini kapsayan ve gelecekte ortaya çıkacak yeni teknolojilere de
kolayca uyum sağlayacak uluslararası standartlarda bir altyapıya sahiptir.
400‘e kadar televizyon ve 1500‘e kadar radyo yayınını aynı anda canlı olarak
izletir (IP streaming), arşivler ve analiz eder. Neredeyse sınırsız depolama
kabiliyetine sahiptir.

SKAAS’IN GENEL ÖZELLİKLERİ

▪ Televizyon ve radyo kanallarını kesintisiz ve hiyerarşik olarak uydudan,
kablodan, karasaldan ve internetten alabilme
▪ Kullanıcılara IP ağı üzerinden canlı yayınları izletme (IPTV)
▪ Sınırsız süreli kayıt dosyası saklama
▪ Görüntü kayıtları üzerinde sahne geçişlerini bulma, video klip arama,
logo tanıma, görüntüyü yazıya dönüştürme ve ses kayıtları üzerinde kelime
yakalama
▪ Aktif-aktif yedekleme: Yayın alış durumunu, sinyal seviyesini izleme ve
arıza durumunda yedek cihazı otomatik devreye sokma
▪ Darboğaz oluşturmadan aynı anda yüzlerce kullanıcıya canlı yayınları ve
arşiv kayıtlarını izletebilme, analiz hizmeti verebilme
▪ İki aşamalı arşivleme mimarisi: Birincil depoda yakın süreli kayıtları
yüksek çözünürlükte, ikincil depoda uzun süre saklanacak kayıtların aynı
veya daha düşük çözünürlükte tutma
▪ Arşiv kayıtlarını bozulmaya karşı denetleme
▪ Yetki verilmiş kullanıcıların sisteme kayıt ekleyebilmesi, dışarı
çıkartabilmesi
▪ Canlı ve arşiv yayınlarının ekran duvarı üzerinde istenen boyutta
gösterilebilmesi

YAYIN ALIŞ CİHAZI (GİRİŞ)

▪ DVB-S, DVB-S2 standardında, SD ve HD yayınlar
▪ Şifreli sayısal yayınlar
▪ VHF, UHF analog televizyon ve FM analog radyo
yayınları
▪ DVB-T karasal sayısal yayınlar
▪ Analog ve sayısal kablo yayınları (DVB-C)
▪ Internet (IPTV Streams)

YAYIN ALIŞ CİHAZI (ÇIKIŞ)

▪ TV yayınları; H.264 codec, istenen bit hızı ve
çözünürlükte
▪ Radyo yayınları; MP3 codec, istenen örnekleme
hızı ve bit hızı değerinde
▪ MPEG2 Transport Stream desteği (ISO/IEC
13818-1)
▪ Zamana ve/veya uzunluğa göre kayıt dosyası
oluşturma (Örnek: 30 dakika veya 300 MB
uzunluğunda)

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİVLEME ÇÖZÜMLERİ

e-BELGEM

BTE

ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ

Kağıt ortamında bulunan belgeler hızlı ve hassas tarayıcı cihazları kullanılarak Elektronik
Belge Yönetim Sistemi’ne (e-Belgem) dijital olarak kayıt edilebilir. e-Belgem operatörler için
belgeler üzerinde metadata düzenleme, belge düzenleme gibi gelişmiş özellikler sunmaktadır.

DOKÜMAN SAYISALLAŞTIRMA
▪
▪
▪
▪

Sürükle ve bırak
Microsoft Office ve e-Posta alma entegrasyonu
Optik Karakter Tanıma (OCR)
Gelişmiş hassas ve hızlı tarayıcı entegrasyonu

BELGE PAYLAŞIMI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ortak çalışma alanı ve dosya paylaşımı
e-Devlet entegrasyonu
Doküman ve iş akışı yönetimi
Ön izleme
Belge içerik anatasyonu
Elektronik kayıt yönetimi
Kuruma özgü belge taksonomi ağacı
Kullanıcıya özgü kontrol paneli

ARŞİV BELGELERİNE ETKİN VE HIZLI ERİŞİM
▪ Basit arama
▪ Özel arama
▪ Detaylı arama

e-İMZA VE SANAL NAVİGASYON
▪ e-İmza ekranı
▪ Sanal navigasyon
▪ Detaylı arama

e-BELGEM / ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ

ARŞİV YÖNETİMİNDE TSE STANDARTLARINA UYGUN ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ

SİSTEM YÖNETİMİ

Sistem yönetimine erişim ana sayfadan yapılmaktadır. Sistem için gereken tüm konfigürasyonlar buradan yapılabilir. Bu işlevler
sadece yönetim yetkisine sahip olan kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Sistemin genel işlevleri aşağıdadır:
▪
▪
▪
▪
▪

Kullanıcı ve kullanıcı grup tanımlamaları
Kullanıcı rolleri ve yetkilendirme
Belge akışı tanımlama, belge türlerine ait üst veri tipi ve grubu tanımlama
Depolama alanlarının tanımlanması
Sistem ayarları ve listeler
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ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ

UMKC

UEK
AE

Ulusal Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi, kayıt dışı üretim ve kaçakçılıkla elde edilen akaryakıtların petrol piyasasında dağıtılmasını önlemek, yakıt pazarının mümkün olan en üst
seviyede denetimini sağlamak ve vergi gelirlerini artırmak için geliştirilip üretilmektedir.
Sistem; akaryakıtların saha denetimlerinde Ulusal Marker’ın tespiti ve konsantrasyon ölçülmesini yapan MARKER XP Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazları’ndan, akaryakıt dağıtım şirketlerinin
laboratuvarlarında akaryakıtlardaki Ulusal Marker’ın konsantrasyon ölçülmesini yapan MARKER K Ulusal Marker Laboratuvar Kontrol Cihazları’ndan ve Veri Toplama Merkezi’nden oluşmaktadır.
Saha ve laboratuvar şartlarında 400-1000 nm tayf bölgesinde 3 farklı optik spektroskopi yöntemiyle yapılan bütün Ulusal Marker ölçüm sonuçları kriptolanarak GSM-GPRS ile anlık olarak veri
toplama merkezine ulaştırılmaktadır. Marker XP cihazının yazıcısından dökümü alınan raporda; ölçümün yapıldığı tarih, saat, yer, sıcaklık, test yapılan akaryakıtın türü, cihazın numarası ve
kontrol yapanın sicil numarası bulunmaktadır. Veri toplama merkezinde alınan sonuçların düzenli istatistiksel veri madenciliği işlemleri yapılmaktadır.
2007 yılından itibaren Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük Müsteşarlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı birimlerince; rafinerilerde, akaryakıt istasyonlarında, taşıma tankerlerinde, depolama sahalarında
yapılan denetimlerde kaçak akaryakıt tespitinde kullanılmaktadır.

ULUSLARARASI
PATENT SERTİFİKASI

ULUSAL
PATENT SERTİFİKASI

UMKC / ULUSAL MARKER KONTROL CİHAZLARI VE DENETİM SİSTEMİ

ULUSAL MARKER KONTROL CİHAZLARI VE DENETİM SİSTEMİ

MARKA TESCİL BELGESİ
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ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ

FORENSIC XP-4010D

UEK
AE

YENİ NESİL DOKÜMAN İNCELEME SİSTEMLERİ
FORENSIC XP-4010D / YENİ NESİL DOKÜMAN İNCELEME SİSTEMLERİ

BİLGEM’de geliştirilip üretilen yeni nesil doküman inceleme cihazlarında dünyada ilk kez çağdaş hiperspektral görüntüleme teknolojisi belge inceleme
amacıyla kullanılmış, bu sayede mevcut metod ve cihazlarla çözülemeyen bir çok evrakta sahtecilik olayı tespit edilmiştir.
FORENSIC XP-4010D sistemi, her tür belge ve dokümanın orjinalliğini incelemek için geliştirilmiştir.
Hiperspektral görüntüleme teknolojisine dayalı FORENSIC XP4010D sistemi, para, çek, senet, pasaport gibi belgeler üzerindeki sahteciliklerin, güncel
bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılmasına yardımcı olan bir cihazdır.
Fiziksel olarak ölçülebilen optik spektroskopi parametrelerine dayanan ölçüm yöntemi sayesinde kullanıcı yorumuna gerek kalmaksızın kesin sonuçlara
ulaşılmasını sağlar.
Büyük boyutlu belgelerin incelenmesinde kullanılmak üzere ticari üretimi gerçekleştirilmiş, hiperspektral yöntemini kullanan gelişmiş bir spektograftır.

ÖZELLİKLER

▪ 350-1100 nm tayf bölgesinde hiperspektral görüntüleme
▪ Gizlenmiş veya silinmiş yazıların görüntülenmesi
▪ Görünümleri aynı fakat kimyasalları farklı mürekkeplerin
hiperspektral yöntemiyle ortaya çıkarılması
▪ Luminesans görüntüleme
▪ Anti-Stokes görüntüleme
▪ 3D görüntüleme
▪ Sayısal görüntüleme filtreleri
▪ Pasaport MRZ ve çip okuma
▪ Pasaport saklı bilgi görüntüleme

ÖLÇÜMLER
▪ Hassas yansıma, yutulma ve geçirgenlik spektral ölçümleri
▪ Piksel bazlı renk ölçümü; XYZ, xy, uv, lab istatistikleri
▪ Mesafe, yarıçap, açı
▪ Dikdörtgen alan, seçili alan
▪ Yükseklik: 3D gölgeleme yöntemi
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MARKA TESCİL BELGESİ

ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ

DDA-1

UEK
AE

DÖRT DİLİMLİ FOTODEDEKTÖR

DÖRT DİLİMLİ FOTODEDEKTÖR

ÖZELLİKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nd: YAG duyarlılığı
Yüksek hız ve doğruluk
Düşük kapasite, yüksek belverme gerilimi
Düşük kaçak akımı
Yüksek dinamik çalışma aralığı
Yüksek tepkisellik

DDA-1 / DÖRT DİLİMLİ FOTODEDEKTÖR

DDA-1 algılayıcı, silisyum taban üzerinde birbirine eş olarak üretilen dört PIN diyottan
oluşmaktadır. 1064 nm dalga boyu uygulamaları için, TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından özel
olarak geliştirilen üretim teknolojisi ile benzer ürünlerden daha yüksek tepkisellik özelliği ve geniş
dinamik aralığı kazandırılmıştır. Tamamen TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’de geliştirilen ve üretilen bu
milli algılayıcı, arayıcı başlık, yüzey profilleme ve mesafe ölçümleri için kullanılmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Darbeli ve sürekli lazer algılayıcı uygulamaları
Optik haberleşme
Barkod okuyucuları
Optik uzaktan kontrol
Tıbbi elektronik uygulamaları
Yüksek hızlı fotometri

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
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ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ

GEZKİY

UEK
AE

GERÇEK ZAMANLI KIZILÖTESİ İZ TAHMİNİ VE YÖNETİM SİSTEMİ
GEZKİY / GERÇEK ZAMANLI KIZILÖTESİ İZ TAHMİNİ VE YÖNETİM SİSTEMİ

Su üstü platformalarına karşı oluşacak pasif tehditler platformun kızılötesi ışımasını değerlendirmektedir. GEZKİY sistemi, platform yetkilisinin, olası tehdit gözüyle platformun kızılötesi
ışımasını görebilmesini ve bu ışımaya göre platformu yönetebilmesini sağlamaktadır. Sistem, platformun çeşitli ışıma bölgelerine yerleştirilmiş sıcaklık algılayıcılardan gelen mutlak sıcaklık
bilgileri ile Gemi Veri Dağıtım Sisteminden (GVDS) sağlanan arayüz ile alınan hava sıcaklığı, rüzgar hızı, deniz suyu sıcaklığı vb. meteorolojik bilgilerin tümünü değerlendirerek platforma
ait kızılötesi izi KISY yazılımı ile hesaplayıp sergilemektedir. KIKTY yazılımı ise, platformun o anki ışımasına göre olası tehditin platformu tehdit bölgelerini göstererek platform yetkilisine
sunmaktadır. GEZKİY Sistemi hali hazırda, MİLGEM kapsamında üretilen HEYBELİADA ve BÜYÜKADA gemilerinde kullanılmaktadır.

GEZKİY DONANIM ÖZELLİKLERİ

▪ Düşük ve yüksek sıcaklık algılayıcıları
▪ Sinyal çevirici modüller
▪ Bağlantı kutuları
▪ GVDS arayüzü
▪ GEZKİY ana paneli
▪ Panel bilgisayar
▪ Ethernet anahtar ve besleme ünitesi

KISY YAZILIM ÖZELLİKLERİ

▪ İstenen bantta platform ışıma görselleri
▪ 3-5 mikron ve 8-12 mikron bant seçebilme özelliği
▪ İz azaltıcı tavsiyelerde bulunma
▪ Sistem çalıştırma/durdurma ve test edilebilirliği
▪ Arıza durumunda uyarı yapabilme
▪ Aşırı ışıma ikazı

KIKTY YAZILIM ÖZELLİKLERİ

▪ Kutupsal ekranda tehdit bölgeleri gösterme
▪ Tehdit modeli ekleme/çıkarma
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MİLGEM’İN HİZMETİNDE

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ

FKDS

UEK
AE

FİBEROPTİK KABLO DENETİM SİSTEMİ

Fiberoptik kablo şebekesinin envanterinin coğrafi koordinatları ile birlikte yönetimi ve
şebekenin, aşınma, kopma, bilgi çalma olaylarına karşı izlenmesi amacıyla geliştirilmiş
bir sistemdir. F/O kablolar, Merkezi Denetim Birimi (MDB) tarafından kontrol edilen
Uzak Denetim Birimleri (UDB) vasıtasıyla optik ölçümleri yapılmak suretiyle sürekli
izlenebilmekte, oluşan/oluşabilecek arızalar tespit edilmekte, raporlanmakta ve
coğrafi koordinatları ile birlikte kullanıcıya sesli, görsel olarak sunulabilmektedir.

ÖZELLİKLER

▪ Detaylı F/O envanter bilgisi yönetimi
▪ Kablo kopuğu, bükülme, kablo yaşlanmaları, ek yeri ve konnektör kayıplarının coğrafi
koordinatı ile birlikte tesbiti ve harita üzerinde gösterimi
▪ Dahili Coğrafi Bilgi Sistemi ile CBS tabanlı GUI
▪ 3D coğrafi koordinat kullanımıyla yüksek doğruluk
▪ Esnek konfigüre edilebilir CBS altlık katmanları
▪ Otomatik tazelenen WEB tabanlı Kullanıcı Arayüzleri
▪ Arşivleme ve istatistiksel raporlama
▪ Yeniden kullanılabilir gizleme/renklendirme filtreleri
▪ Filtreli sorgu sonuçlarını dosyaya aktarabilme
▪ Esnek, veri giriş desteği (çiz, dosya yükle, yaz)
▪ Operatörler arası dahili mesajlaşma yeteneği
▪ Hataya dayanıklı, performansı artırılabilir esnek mimari GÜVENLİK YÖNETİMİ
▪ Akıllı kart ve parola ile kullanıcı doğrulama
▪ Birden çok dil desteği (internationalization)
▪ Merkezi Kullanıcı Yönetimi
▪ Yetkileri ayarlanabilir Rol Tabanlı Kullanıcı erişim denetimi
▪ Roller arası yönetim hiyerarşisi
▪ TLS tabanlı güvenli iletişim
▪ Dahili PKI desteği, dahili Sertifika Otoritesi
▪ Merkezi işlem kayıtları (audit) takibi
▪ Güvenli veri depolama
▪ Kullanıcıların envanter yetki bölgelerinin tanımlanması
▪ Kullanıcıların ve Cihazların akıllı kartlarının yönetimi
▪ Sisteme giriş yapan kullanıcıların canlı izlenebilmesi
! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

FKDS / FİBEROPTİK KABLO DENETİM SİSTEMİ

FİBEROPTİK KABLO DENETİM SİSTEMİ
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TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

SİBER GÜVENLİK
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

SİBER GÜVENLİK

STAMPS

SGE

GENEL ÖZELLİKLER

Birden fazla noktada hizmet veren kurumsal ağların en büyük problemlerinden birisi siber tehditlerin tek
bir noktadan anlık olarak izlenebilmesi ve bu saldırılara cevap verilmesidir. Bu amaçla geliştirilen Siber
Tehditleri Algılama Merkezi Sistemi ile ağın herhangi bir noktasına yapılan siber saldırılar, anında tespit
edilebilmektedir. Kurumsal ağın kritik noktalarına yerleştirilecek olan saldırı tespit sistemleri ile bütün
ağı hedef alan siber tehditler tek bir merkezden izlenebilmektedir. Yerleştirilen saldırı tespit sistemlerinin
kuralları ve çalışma parametreleri merkezi olarak yönetilebilmektedir. Dağıtık ağ yapısına sahip olan kurumlar
tarafından kullanılabilecek sistem, ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı bir şekilde özelleştirilebilmektedir.

YETENEKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dağıtık saldırı tespit sistemi altyapısı
Siber tehditleri algılama arayüzü ile tek noktadan tüm kayıtların izlenmesi
Ölçeklenebilir yapı
Güçlü kayıt toplama altyapısı ile kayıtları anlık ve tek noktadan izleyebilme
Karaliste ve siber tehdit istihbaratı desteği ile zararlı aktivitelerin anında tespiti
Yeni kara listeler üretme kabiliyeti ile filtreleme sistemlerine kural seti oluşturma
Gelişmiş raporlama sistemi
Merkezi STS kural ve parametre yönetim sistemi
Kayıtların anlık izlenebilmesi
Anlık güncellenen coğrafi farkındalık haritası
Güçlü raporlama özelliği (PDF, HTML, XML, Json)
Siber Tehdit Tespit Sistemi (SORT) ile entegre çalışabilme

STAMPS / SİBER TEHDİTLERİ ALGILAMA MERKEZİ SİSTEMİ

SİBER TEHDİTLERİ ALGILAMA MERKEZİ SİSTEMİ
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SİBER GÜVENLİK

SORT

SGE

SİBER ORTAM TUZAK SİSTEMİ

GENEL ÖZELLİKLER

SORT / SİBER ORTAM TUZAK SİSTEMİ

130

Son yıllarda farklı ülkelerin maruz kaldığı siber saldırılar İnternet’in önemli bir savaş ortamı haline geldiğini
göstermektedir. Internet altyapısının kritik ağ bağlantı noktalarına yerleştirilecek sistemler üzerinden
tehditlerin algılanması, algılanan tehditleri engellemek amaçlı geliştirilecek savunma önlemlerinin tüm
sistemlerde etkin hale getirilmesi ana fikri üzerine inşa edilen Siber Ortam Tuzak Sistemi, siber savunma
anlamında çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir.
Sistem, dağıtık siber tuzak sistemler, bunlara entegre çalışan saldırı tespit sistemler, sanallaştırma sistemleri
ve merkezi yönetim sistemlerinden oluşmaktadır. Dağıtık ağ yapısına sahip olan kurumlar tarafından
kullanılabilecek sistem ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı bir şekilde özelleştirilebilmektedir.

YETENEKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Farklı ağ katmanlarını destekleyen tuzak sistemlerle çalışabilme
Dağıtık tuzak sistem altyapısı
Düşük maliyetli tuzak sistem yönlendirici cihazı kullanımı
Siber tuzak sistem yönetim arayüzü ile tek noktadan binlerce tuzak sistemin yönetimi
Ölçeklenebilir yapı
Güçlü sanallaştırma altyapısı ve yönetimi
Zararlı Yazılım Tarama Sistemi ile tespit edilen zararlı yazılımların sınıflandırılması
Entegre çalışan zararlı yazılım dinamik analiz ortamı
Güçlü kayıt toplama altyapısı ile kayıtları anlık ve tek noktadan izleyebilme
İstenmeyen e-Posta analizi ile e-Postalar aracılığı ile bulaşan zararlı yazılımların tespiti
Kara liste ve siber tehdit istihbaratı desteği ile zararlı aktivitelerin anında tespiti
Yeni kara listeler üretme kabiliyeti ile filtreleme sistemlerine kural seti oluşturma
Gelişmiş raporlama sistemi
Siber Tehdit Algılama Merkezi Sistemi (STAMPS) ile entegre çalışabilme

SİBER GÜVENLİK

VKÖS

SGE

VERİ KAÇAĞI ÖNLEME SİSTEMİ

GENEL ÖZELLİKLER

Kurum ağ geçidinde ağ trafiğini izleyen, son kullanıcı bilgisayarlarında işlenen veriyi izleyen, sunucu sistemleri üzerinde yer alan verinin doğru lokasyonlarda, doğru politikalarla saklanıp
saklanmadığını denetleyen ve tüm lokasyonlarda olası veri kaçağını engelleyen sistem tamamen milli imkanlarla geliştirilmektedir.
Türkçe dil desteği ve metin madenciliği özellikleri ile öne çıkan ürün muadillerinden performans yönüyle de ayrılmaktadır. Kurumlara özel ihtiyaçlara yönelik güncellenebilen sistem, Siber
Güvenlik Enstitüsü’nün geliştirdiği diğer güvenlik ürünleri ile de entegre çalışmaktadır.

YETENEKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tek merkezden web tabanlı yönetim
Ajanların çevrimiçi ve çevrimdışı çalışma kabiliyeti
USB bellek, CD, DVD vb. taşınabilir ortamlara veri aktarımını kontrol etme
HTTP/S, SMTP ve FTP protokollerinde metin ve dosya aktarımını kontrol etme
Dosya sunucular, web sunucular ve veritabanı sunuculara özgü denetimler yapma
Alınan ekran görüntülerindeki veri kaçaklarını engelleme
Dizin, dosya, paragraf ve ifade seviyesinde hassas veri tanımlayabilme
Veri kaçağı olay kaydının merkezi takibi ve raporlama

VKÖS / VERİ KAÇAĞI ÖNLEME SİSTEMİ

Kurumsal verinin korunması, kurumsal sınırlar dışına izinsiz çıkmasının ya da sızdırılmasının önlenmesi amacıyla geliştirilen Milli Veri Kaçağı Önleme Sistemi, ülkemizin hassas veri işleyen
sivil ve askeri otoriteleri ile özel sektörün en büyük güvenlik altyapı ihtiyaçlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

ÜSTÜNLÜKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Milli imkanlarla geliştirme, teknolojik bağımsızlık
Kurumsal yazılım geliştirme pratiklerinin esas alınması
Türkçe dil desteği ve Türkçe morfolojik analiz kabiliyeti
Metin madenciliği ile hassas verilerin tespiti
Türkiye’ye özgü hazırlanmış hassas veri tanımlarının kullanımı
İşletim sistemi sürücüleri seviyesinde kontrol
Kabul edilebilir seviyelerde kaynak kullanımı ile minimal yük getirme
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SİBER GÜVENLİK

SİBERMEYDAN CTF

SGE

SİBER GÜVENLİK SİMÜLASYON VE YARIŞMA ORTAMI
SİBERMEYDAN CTF / SİBER GÜVENLİK SİMÜLASYON VE YARIŞMA ORTAMI

132

GENEL ÖZELLİKLER

Kurumsal bilişim sistemlerinin ve uygulamaların güvenliğinin sağlanmasında önemli yöntemlerden biri de sistemlerin ve uygulamaların gerçeğe çok yakın bir şekilde sanal ortama taşınması
ve gerçek sistemler üzerinde yapılabilecek her türlü saldırı ve savunma senaryolarının test edilmesine olanak sağlanmasıdır. SiberMeydan CTF ürünü ağ bileşenlerini, kurumsal servisleri,
sunucuları, istemcileri ve bütün bu bileşenlerde oluşabilecek açıklıkları içeren senaryolar barındırmaktadır.
SiberMeydan CTF ortamında yarışma ya da tatbikat amacıyla ortak çalışma ya da takım çalışmaları yapılabilmektedir. “Bayrağı Yakala” (Capture The Flag), “Kendini Savun, Rakibine Sız” gibi
farklı yarışma tipleri uygulanabilmektedir. Yarışmacıların başarılarını ölçmek ve yarışma durumunu izlemek için tasarlanmış uygulama arayüzleri de bulunmaktadır. SiberMeydan CTF ortamı
bugüne kadar Ulusal Siber Tatbikatı 2013, Siber Güvenlik Yaz Okulları ve tam kapsamlı olarak SiberMeydan UNİ 2013 faaliyetlerinde kullanılmıştır.

YETENEKLER

▪ Tamamen sanallaştırılmış simülasyon ortamı
▪ Yaklaşık 120 adet birbiri ile ilintili saldırı ve savunma senaryoları
▪ Standart bir kurumsal ağın tüm bileşenlerinin simülasyonu
▪ Mavi ve kırmızı takım olarak çalışma imkanı sunması
▪ Senaryoların ve senaryolar arası ilişkilerin detaylı dokümantasyonu ve vektör
diyagramları ile bu ilişkilerin belirtilmesi

ÜSTÜNLÜKLER

▪ Yeni edinilen tecrübeler ve uygulanan senaryolar ile simülasyon ortamının
düzenli olarak güncellenmesi
▪ Ölçeklenebilir bir simülasyon ortamı sunması
▪ Tamamen özgün içerik
▪ Eğitim odaklı hazırlanmış olması
▪ Farklı uzmanlık alanlarında edinilmesi gereken önemli yetenekleri kapsaması

SİBER GÜVENLİK

SG ANALİZLERİ

SGE

SİBER GÜVENLİK ANALİZLERİ

GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME

Güvenlik, yazılımlara ve sisteme sonradan eklenebilecek bir özellik değildir. Geliştirme sürecinin parçası olarak ele alınmalıdır. Geliştirme ve kurulum süreçlerinde güvenlik işlevlerini
uygulamak hem daha kolay, hem daha etkilidir.

▪
▪
▪
▪
▪

Güvenli yazılım geliştirme eğitimleri
Yazılım geliştirirken yapılan yanlışlıklar sonucunda oluşan açıklıkları tespit etmek için yazılım kaynak kodu analizi
Güvenli yazılım geliştirme süreçlerini daha etkin kılmak için risk analizi ve tehdit modelleme
Yeni güvenli yazılım geliştirme yöntemlerini araştırma ve uygulama
Güvenli yazılım geliştirme çalıştayları ve konferansları gerçekleştirme

Bu konuda SGE birden fazla NATO bilgi sistem geliştirme projesinde görev almıştır. Bu projelerin sistem ve yazılım güvenlik akreditasyonu süreci kapsamında güvenli sistem tasarımı,
akreditasyon dokümanlarının hazırlanması konusunda destek vermiş ve geliştirilen sistemlerin güvenlik testlerini gerçekleştirmiştir.

SİBER GÜVENLİK ANALİZLERİ

SGE kamu kurum/kuruluşlarına ve özel sektöre aşağıda belirtilen destekleri vermektedir:
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SİBER GÜVENLİK

SG ANALİZLERİ

SGE

SİBER GÜVENLİK ANALİZLERİ

SIZMA TESTLERİ

SİBER GÜVENLİK ANALİZLERİ

134

SGE, hem kamu kurum/kuruluşları hem de özel sektör şirketlerine sızma testleri ve güvenlik
denetlemeleri yapar. Sızma testleri ve güvenlik denetlemeleri bilişim altyapısındaki tüm
bileşenleri kapsar. Testler tamamlandıktan sonra detaylı teknik raporlar ve yönetici özetleri
üretilir. Ayrıca, çalışanların güvenlik bilincini arttırmak için teknik güvenlik testlerinin
yanında sosyal mühendislik testleri de yapılır.
Daha etkin ve yüksek standartlarda testler gerçekleştirmek için SGE araştırmacıları
tarafından yeni açıklık istismar (exploitation) yöntemleri ve araçları araştırılmakta ve
geliştirilmektedir.
Bu alandaki bir diğer hedef de bilgi paylaşımıdır. Hem kamu, hem de özel sektörde
gerçekleştirilen güvenlik testlerine ek olarak sektörde bu kapsamda gerçekleştirilen testlerin
kalitesini yükseltecek çalışmalar yapılmaktadır. Testlerin kapsamının ve derinliğinin
belirlenmesi, test sonuç raporlarının kalitesinin ve objektivitesinin arttırılmasına yönelik
çalıştaylar organize edilmekte, düzenleyici kurumlarla ortak projeler gerçekleştirilmektedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

SGE, kurum ve kuruluşlara deneyimli uzman kadrosuyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
kurulumu projeleri gerçekleştirmektedir. Çalışmalar çerçevesinde Uuslararası Bilgi
Güvenliği Yönetimi standartlarına uygun kurumsal politikaların hazırlanması ve kurumların
sahip olduğu bilgi sistemlerinin risk analizlerinin gerçekleştirilmesi konularında destek
verilmektedir. Çalışmaların sonunda kurumların ISO 27001 sertifikası alma yönünde
taleplerinin olması durumunda sertifikasyon süreci tamamlanıncaya kadar çalışmalar
sürdürülebilmektedir.

SİBER GÜVENLİK

SG ANALİZLERİ

SGE

SİBER GÜVENLİK ANALİZLERİ

RİSK ANALİZİ

Bu kapsamda kurumun iş süreçleri analiz edilmekte, kritik iş süreçleri belirlenmekte; bu iş
süreçlerinde yer alan varlıklar ve varlıklar arası bağımlılıklar çıkarılıp varlık değerlemesi
çalışması gerçekleştirilmektedir. Bu fazda veri akış diyagramları da çıkartılmaktadır. Sonrasında
bu varlıklar üzerinde etkili olan riskler için olasılık ve etki değerleri belirlenerek varlık ya da
süreç için risk değerleri hesaplanmaktadır. Riskler projenin içeriğine uygun olarak detaylı
bir şekilde dokümante edilmektedir. Tehditlerle uyumlu bir şekilde önlemler ISO 27001 ve
NIST SP 800-53 standarlarında tanımlı isterlere göre çıkartılmakta, müşteri ile birlikte önlem
olgunluk seviyeleri belirlenmekte ve proje içeriğine uygun şekilde dokümante edilmektedir.
Son olarak risk çalışması yapılarak önlemlerin uygulanmasından sonra kalan riskin
değerlendirmesi yapılmaktadır.

SİBER GÜVENLİK ANALİZLERİ

SGE; askeri ve kamu kurumlarıyla özel sektör kuruluşları için bilgi güvenliği risk analizi hizmeti
sunmaktadır. Risk analizi projeleri, yazılım ve sistem bazında yapılabilmektedir. Kurumsal
bazda ISO 27001 sertifikasyonu kapsamında da risk analiz hizmeti verilmektedir.

Risk analizi süreci MAGERIT Sürüm 2’ye uygun şekilde PILAR aracı ile gerçekleştirilmektedir.
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SİBER GÜVENLİK

SG ANALİZLERİ
SİBER GÜVENLİK ANALİZLERİ

ZARARLI YAZILIM ANALİZİ

Özellikle son kullanıcı seviyesinde etkileri en çok hissedilen siber güvenlik tehdidi virüsler, truva
atları, arka kapılar ve solucanlar gibi zararlı yazılımlardır. Günümüzde zararlı yazılımlar sadece para
çalmak veya şöhret kazanmak için değil, gizli bilgileri ele geçirmek ve hizmetlerin erişilebilirliğine
zarar vermek için de kullanılmaktadır.

SİBER GÜVENLİK ANALİZLERİ
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Bu konunun önemini kavramış gelişmiş ülkeler korunma mekanizmalarının güncel tutulmasına yönelik
önemli yatırımlar yapmaktadır. Bu paralelde Siber Güvenlik Enstitüsü, Zararlı Yazılım Analiz Birimi
bünyesinde yürütülen çalışmalar ile güncel zararlı yazılım trendini yakından takip etmekte, ülkemizin
kritik altyapı ve servislerine yönelik tehdit oluşturabilecek zararlı yazılımların karakteristiklerini analiz
etmektedir. Elde edilen sonuçlar ve alınması gereken önlemler bilgi paylaşım ortamları üzerinden ilgili
kurumlara sunulmaktadır.
Zararlı yazılımlar günümüzde Gelişmiş Siber Tehdit Analizi (APT) adı altında farklı bir boyutta da tehdit
oluşturabilmektedir. Ülkeler diğer ülkelerin sahip olduğu stratejik öneme sahip altyapıları etkilemek
veya istihbarat elde etmek amacıyla zararlı yazılımları kullanabilmektedir. Siber Güvenlik Enstitüsü,
önemli kamu kurum/kuruluşları ile kritik altyapı olarak değerlendirilebilecek özel kuruluşlardan talep
gelmesi durumunda hassas verilerinin kontrol dışı yollarla çıkışının tespitine yönelik çalışmalar
gerçekleştirmektedir.

SGE

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

SU ALTI SAVUNMA SİSTEMLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

SU ALTI SAVUNMA SİSTEMLERİ

DATAS

BTE

DENİZALTI TAKTİK SİMÜLATÖRÜ

KULLANIM BİÇİMİ

Kıyıda konuşlandırılmış bir sistem olan DATAS üç fiziksel bölümden oluşmaktadır.
▪ Eğitim kontrol odası: Eğitmenlerin simülasyon sistemini kontrol ettikleri, eğitimde kullanılacak senaryoları hazırladıkları ve eğitim senaryolarını koşturdukları yerdir.
▪ Santral odası: Eğitim alan personelin taktik ve operasyonel kararları alarak eğitimi icra ettikleri yerdir.
▪ Debrifing odası: Eğitmenlerin eğitim performansı geniş ekran üzerinde, simülasyon dahilindeki debrifing ve analiz araçları yardımıyla değerlendirdikleri yerdir.

GENEL YETENEKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Denizaltı santral odası sistem ve konsolları benzetimi
Silindirik dizinli sonar
Düz dizinli sonar
Pasif mesafe bulucu sonar
İntersept pasif sonar
Aktif sonar
Radar ve ESM (Electronic Support Measures)
LINK/ROL-11
Torpido ve güdümlü mermi

DATAS / DENİZALTI TAKTİK SİMÜLATÖRÜ

Denizaltı komutanları ve muharebe ekipleri için geliştirilmiş, taktik ve operasyonel usüllere yönelik eğitim amacını taşıyan bilgisayar tabanlı bir eğitim simülatörüdür. “Uygulamalı eğitim”
yaklaşımının önemini göz önünde bulunduran sistem tarama, angajman, hücum ve sakınma gibi farklı taktik davranışlar için farklı eğitim senaryoları oluşturulmasına imkan vermektedir.

DATAS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Atış Kontrol ve Hedef Hareket Analizi (TMA)
Denizaltı seyir simülasyonu
İz masası benzetimi
Su altı ortamı modelleme
Platform ve ortam gürültüleri modelleme
Akustik yayılım modelleme (“Normal Mode” ve “Ray Trace”)
Otonom davranışlı hedef modelleme
Denizaltı Savunma Harbi (DSH) taktikleri uygulayabilme

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

139

SU ALTI SAVUNMA SİSTEMLERİ

SEDAVER

BTE

SENARYO TABANLI DENİZALTI VERİ PAKETİ ÜRETECİ
SEDAVER / SENARYO TABANLI DENİZALTI VERİ PAKETİ ÜRETECİ

SEDAVER, denizaltılarda bulunan komuta kontrol, lançer, atış istasyonu gibi sistemlere ait veri paketlerini mevcut iletişim protokollerine uygun olarak üreten yazılımdır.

GENEL YETENEKLER

▪ Denizaltı sınıfına göre uyarlanabilme
▪ Tehdit durumu senaryo olarak tanımlama
İki boyutlu senaryo canlandırma
Koşum anında senaryo değiştirebilme
▪ Senaryo tabanlı denizaltı veri paketi üretme
Denizaltı seyir verileri
Su altı ortamı ölçüm verileri
Hedeflerin sistem iz verileri
▪ Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi uyumlu veri paketi oluşturma
▪ RS-232/RS-422/ethernet üzerinden veri paketi gönderme

LANÇER SİSTEMİ BENZETİMİ
▪
▪
▪
▪
▪

SU TOPU ATIŞ İSTASYONU BENZETİMİ
▪
▪
▪
▪
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Lançer veri paketi üretimi
Kovan durum bilgisi sorgulama
Kovanlardaki aldatıcı/karıştırıcıları programlama
Aldatıcı/karıştırıcı fırlatma emri verme
Cihaz İçi Test (CIT)

Atış istasyonu veri paketi üretimi
Atış istasyonundaki aldatıcı/karıştırıcıları programlama
Atış istasyonu hücre durum bilgisi sorgulama
Cihaz İçi Test (CIT)

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

DAKA / BTBM

BTE

DENİZALTILAR İÇİN AKUSTİK ALDATICI GELİŞTİRME / BİLGİSAYAR TABANLI BENZETİM MODELİ

Torpido tehdidi altındaki denizaltı ve suüstü platformların, önceden tanımlanan bir düzen içinde akustik aldatıcı (decoy) ve akustik karıştırıcı (jammer) dökmelerini ve sakınma manevraları
yapmalarını sağlayan taktiklerin geliştirildiği modelleme ve simülasyon aracıdır.

SİMÜLASYON YETENEKLERİ

▪ Torpido taktikleri tanımlama
Sakınma manevrası
Aldatıcı/karıştırıcı çalışma modları ve döküş düzeni
▪ Tehdit durumu senaryo olarak tanımlama
▪ Ses hızı profili tanımlama
▪ Su altı dip tabiatı ve profili tanımlama
▪ Torpido tehdidi yanımlama
Ağır/hafif torpido seçimi
Torpido güdüm davranışı ve sonar tanımlama
▪ Akustik aldatıcı ve karıştırıcı tanımlama
▪ Denizaltı/su üstü platformu ve sonar tanımlama

MODELLEME YETENEKLERİ
▪
▪
▪
▪
▪

4 ve 6 DOF (Degrees Of Freedom) hareket modelleme
Su altı akustik yayılımı modelleme (Ray Trace)
Torpido safhalarına uygun güdüm ve hareket modelleme
Aldatıcıların torpido tespit, değerlendirme ve aldatma davranışlarını modelleme
Karıştırıcıların gürültü yayma davranışlarını modelleme

ANALİZ YETENEKLERİ

Torpido/platform/aldatıcı/karıştırıcı hareket analizi
Torpido safha değişim analizi
Torpido ve platform sonar verileri analizi
Akustik aldatıcı/karıştırıcı verileri analizi
Başarılı/başarısız taktik analizi
En başarılı taktik seçimi
Taktik karşılaştırma
Zaman ekseninde ileri-geri oynatma
Analiz raporu oluşturma
Microsoft Excel’e veri aktarımı
Senaryo ve taktik ile koşum tanımlama
Tekli koşum: İki boyutlu canlandırma ve ön analiz
Çoklu koşum: İstatistiksel analiz
▪ Koşum verileri anlık değişimi sergileme
▪ Farklı hızlarda yeniden oynatma
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
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SU ALTI SAVUNMA SİSTEMLERİ

141

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

SAVUNMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

SAVUNMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

BTE

DRT MASASI
SAYISAL PLOTLAMA MASASI

40” FULL-HD LCD Ekran
Klavye ve iz topu
NMEA 0183 protokolüne uyumlu sensör arabirimi
COTS donanım kullanımı
Ergonomik tasarım
Dahili parçalara kolay ulaşım
Sistem durumunun izlenebilmesi
Boyutlar: 1210 x 1200 x 1100 mm
Ağırlık: < 250 kg

DRT MASASI / SAYISAL PLOTLAMA MASASI

DRT Masası, Savaş Harekat Merkezi’nde konuşlandırılacak, taktik ve seyir
bilgi ihtiyaçları için kullanılabilecek PC tabanlı bir plotlama masasıdır.

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
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FİZİKSEL ÖZELLİKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

SAYISAL PLOTLAMA MASASI

Sayısal Plotlama Masası, geminin konum, hız, yön, rota bilgilerini seyir sensörlerinden alarak 40”
geniş ekranı üzerinde göstermektedir. Bunun yanında seyir radarından alınan temas bilgileri ekran
üzerinde izlenebilmektedir.
Dolayısıyla sistem, üzerinde kurulu bulunduğu geminin ve hedeflere ait seyir bilgilerinin sayısal harita
üzerinde gösterilmesine, izlenebilmesine ve plotlama yapabilmesine imkan sağlamaktadır.
Sistem, S-57 ve S-63 biçimlerinde sayısal haritaları kullanmaktadır. Sensörlerden gelen tüm bilgiler
harita görüntüsünün üzerinde gerçek konumlarında sunulmaktadır.

SAVUNMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

GİS

BTE

GERÇEK ZAMANLI İŞLETİM SİSTEMİ

GİS / GERÇEK ZAMANLI İŞLETİM SİSTEMİ

GİS, öncelikle katı gerçek zamanlı emniyet kritik aviyonik uygulamaların ihtiyacını
karşılamak üzere geliştirilmiş Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’dir. Ölçeklenebilir ve
uyarlanabilir yapısı sayesinde farklı alanlardaki gömülü gerçek zamanlı uygulamaların
ihtiyaçlarına da cevap verebilecek niteliktedir.
GİS, aviyonik uygulamalar için ARINC 653 standardına uygun olarak geliştirilmiştir.
ARINC 653 Part-1 (Zorunlu Servisler) tamamen desteklenmektedir, ARINC 653
Part-2’nin (Opsiyonel Servisler) Multiple-Module Schedule, Service Access Points
özellikleri desteklenmektedir. ARINC 653 GİS’in ana arayüzlerinden biridir. ARINC
653 desteği için herhangi ara katman yazılımına ihtiyaç duyulmamıştır. Bu sayede
ARINC 653 servislerinde en üst düzey performans sağlanmıştır.
GİS, gömülü gerçek zamanlı uygulamaların ihtiyaçları doğrultusunda POSIX® (IEEE 1003.1) arayüzlerini sağlamaktadır. PSE 51 Minimal Real-time System, PSE 52 Real-time Controller ve
PSE 53 Dedicated Real-time profillerini tamamen desteklemektedir. GİS’in POSIX® uyumluluğu, resmi POSIX Conformance Test Suite kullanılarak doğrulanmıştır.
İşletim sisteminin çalışma modlarının seçilerek yapılandırılması, uygulama geliştirme, hata ayıklama, olay analizi, simülasyon gibi geliştirme ortamı faaliyetleri Eclipse platformu üzerine
geliştirilen Tümleşik Geliştirme Ortamı (TGO) aracılığı ile yapılabilmektedir.
GİS farklı işlemci mimarileri ve donanımlara uyumlanabilir bir yapıda geliştirilmiştir. Katmanlı yapısı sayesinde mimari destek paketi (ASP) ve kart destek paketi (BSP) yazılımlarının
uyumlandırılması ile farklı donanımlara geçişi kolaylıkla mümkün kılmaktadır. GİS şu an çeşitli tek çekirdekli ve çok çekirdekli işlemci ailelerini desteklemektedir. GİS’in desteklediği donanım
platformları hızlı bir şekilde artmaktadır.
GİS, herhangi mevcut bir işletim sistemi çekirdeği kullanılmadan sıfırdan geliştirilmiştir. DO-178B’ye uygun olarak geliştirilen GİS, tek çekirdekli işlemci aileleri için DAL A tasarım güvence
seviyesine sahiptir. Çok çekirdekli işlemci mimarileri için DO-178C sertifikasyon paketi geliştirme çalışmaları sürmektedir.
GİS’in görev bilgisayarı, sayısal uçuş kontrol bilgisayarı, elektronik harp sistemleri ve uzaktan komutalı silah sistemleri gibi platform ve uygulamalara entegrasyon çalışmaları sürmektedir.
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SAVUNMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

ETMTS-2

BTE

MAYIN TESPİT SİSTEMİ-2

ETMTS-2 (Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi), metal detektörü (Electromagnetic Induction-EMI) ve yere nüfuz eden radar (Ground Penetrating Radar-GPR) algılayıcılarını barındıran, zor
askeri şartlarda çalışabilen yeni nesil mayın dedektörüdür.
Cihazın tespit ve analiz modu olmak üzere iki modu bulunmaktadır. Tespit modunda kullanıcıya gömülü
cisim tespiti ile ilgili sesli uyarılar kulaklık ya da harici hoparlör ile, görsel bilgiler ise LCD ekran üzerinden
verilmektedir. Böylece kullanıcı, sistem tarafından oluşturulan uyarıları değerlendirerek kendi öznel kararını
da oluşturabilmektedir. Sistemin güvenilirliğini sağlamak amacıyla başlangıçta ve kullanım sırasında iç testler
yürütülmekte, algılayıcılar ile yapılan iletişim, sistem uyarıları ve batarya seviyesi bilgisi ekranda kullanıcıya
aktarılmaktadır. ETMTS-2 gerektiğinde dış dünya ile ethernet yardımıyla haberleşebilmektedir.
Kullanıcı, ilerleme güzergahı üzerinde yaptığı taramalarda metalik ve metalik olmayan mayınlar ile el yapımı
patlayıcıları (EYP) tespit edebilmekte, şüphelendiği bölgeyi görüntüleyebilmektetedir.
MIL-STD 810G ve MIL-STD 461F askeri standartlarına uygun olarak geliştirilen cihazda bulunan yüksek kazançlı
düzlemsel anten ile yer altının radar görüntüsünü ortaya çıkarılabilmekte, optimal biçimde tasarlanan arama
bobini ile de metaller hassasiyetle tespit edilebilmektedir.

ALGILAYICILAR

▪ EMI (ElectroMagnetic Induction-Metal Dedektörü) algılayıcı
▪ GPR (Ground Penetrating Radar-Yere Nüfuz Eden Radar) algılayıcı

ETMTS-2 / ELDE TAŞINABİLİR MAYIN TESPİT SİSTEMİ

ELDE TAŞINABİLİR MAYIN TESPİT SİSTEMİ

YETENEKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Metalik mayınların tespiti
Metalik olmayan mayınların tespiti
El yapımı patlayıcıların (EYP) tespiti
Gömülü cisimlerin teşhisi
Sesli ve görsel bilgiler ışığında hassas gömülü cisim merkezi tespiti
Operatöre sesli ve görsel verilerden kendini eğitebilme imkanı

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
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SAVUNMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

TAKSİS

BTE

TAKTİK EĞİTİM SİSTEMİ

TAKSİS (Taktik Eğitim Sistemi), özel harekat birliklerinin meskûn mahal operasyon eğitimleri için geliştirilmiş olan bir
gömülü simülasyon sistemidir.

TAKSİS
TAKSİS / TAKTİK EĞİTİM SİSTEMİ

Vurulma uyarımı sağlayan özel elbiseler, gerçekçi geri tepme mekanizmasına sahip lazerli silahlar, yüksek hassasiyetli
konumlandırma sistemi, el bombaları, ses bombaları, bubi tuzakları, güçlü ses sistemleri, kişi ve oda takibine imkan veren
akıllı kameralar sistemin temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Eğitim esnasında toplanan veriler sayesinde bireysel, takım
veya taktik tabanlı performans değerlendirmeler yapılıp, sonuçları rapor halinde alınabilmektedir. Faaliyet sonrası detaylı
analizler için taktik alan krokisi ve video görüntüleri üzerinden eşzamanlı tekrar oynatım imkanı sağlanmaktadır.

YETENEKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Operasyon ortamına yüksek benzerlik
Karşılıklı çatışma olanağı
Geri tepme mekanizmasına sahip lazerli silahlar
Bölgesel vurulma algılamaya olanak sağlayan özel tasarım elbiseler
El bombası, ses bombası ve bubi tuzağı benzetimleri
Yüksek şiddette silah ve patlama sesi üretebilen güçlü ses sistemi
Tekrar kullanılabilir eğitim bileşenleri
Açık ve kapalı alan 2D konumlandırma sistemi
Kamera görüntüleri ile operasyon izleme ve eş zamanlı tekrar oynatım
Taktik alan krokisi üzerinde senaryo, taktik oluşturma ve faaliyet izleme
Birey, takım ve taktik tabanlı performans değerlendirme ve analiz

OPERASYON ORTAMINA YÜKSEK BENZERLİK

Orjinali ile birebir görünüm ve ağırlıktaki eğitim silahları, el bombaları, ses bombaları ve bubi tuzakları yüksek gerçeklikte karşılıklı çatışma ortamı sunar. Atıldığı ortamda yüksek şiddetli
patlama sesleri oluşturan bombalar, kursiyerler için etkileşimli çatışma ortamları oluşturur. Geri tepme mekanizması ile birlikte güçlü ateş etme seslerine sahip silahlar, gerçekçi bir kullanım
deneyimi sağlar.
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SAVUNMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

BTE

GEMİ D/G
GEMİ ÜSTÜ OTOMATİK D/G SİSTEMİ

Gemi D/G Sistemi, uygun bir şekilde gemiye yerleştirilmiş olan D/G kangallarını kullanarak
geminin manyetik izine eşit büyüklükte fakat zıt yönde iz oluşturup geminin manyetik
izini bastırmaktadır. Geminin konumuna ve rotasına bağlı olarak D/G kangallarına uygun
değerlerde akımlar basılır ve geminin manyetik izinin istenen sınırların içinde kalması
sağlanır. D/G sistemi aktif olan geminin manyetik izi azalır ve mayınlarda bulunan manyetik
sensörlerin algılama mesafesini kısaltır. Böylece mayının patlama riski azaltılmış olur.

Dünya Manyetik
Alan Sensörü

Gyro

Navigasyon
Sistemi

Gemi D/G Sistemi Dz.K. Ada sınıfı korvetlerde hizmet vermektedir.

DG Kontrol Ünitesi

Kangal Akım
Kaynağı - 1

Kangal Akım
Kaynağı - 2

Kangal Akım
Kaynağı - N

Kangal - 1

Kangal - 2

Kangal - N

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

GEMİ D/G / GEMİ ÜSTÜ OTOMATİK D/G SİSTEMİ

GEMİ ÜSTÜ OTOMATİK D/G SİSTEMİ
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ELEKTRONİK HARP SİSTEM YAZILIM ÇÖZÜMLERİ VE SİSTEM HİZMETLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

ELEKTRONİK HARP SİSTEM YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

SİMA

iLTA
REN

SİMA, karmaşık bir sistemin simülasyon modelinin, modüler ve hiyerarşik bir
mimari ile oluşturulup çalıştırılmasına olanak sağlayan bir altyapı yazılımıdır.
SİMA, modellenecek olan sistemden bağımsız bir yazılım katmanı sunarak
simülasyon uygulamalarında gereksiz kodlama tekrarlarını önlemeyi, böylece
yazılım geliştirme zamanı ve işgücünü en aza indirmeyi hedeflemektedir.

GENEL YETENEKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sağlam formal taban (DEVS) altyapısı
Yeniden kullanılabilir model geliştirme olanağı sağlayabilme
Modellerin farklı kompozisyonları ile farklı simülasyonlar geliştirebilme
Hem C++ hem de .NET ortamlarında model geliştirebilme imkânı
Kod üretimi araçları ile hızlı model geliştirme süreci
Simülasyon girdi ve çıktı kayıtları için kolaylaştırıcı destek kabiliyeti
Dağıtık simülasyon geliştirilmesini desteği
HLA/RTI ile uyumlu simülasyonlar ile etkileşim yeteneği

SİMA / SİMÜLASYON MODELLEME ALTYAPISI

SİMÜLASYON MODELLEME ALTYAPISI
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ELEKTRONİK HARP SİSTEM YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

MARSsys

iLTA
REN

RADYO SPEKTRUM SİSTEM ANALİZ VE YÖNETİMİ
MARSsys / RADYO SPEKTRUM SİSTEM ANALİZ VE YÖNETİMİ

Spektrum bilgi yönetimi ve frekans analiz süreçlerinin aynı yazılım altyapısı bünyesinde bütünleşmesini sağlayan,
geniş bir yelpazede yer alan askeri ve sivil talepleri bir arada karşılayan bir otomasyon sistemidir. NATO SMADEFXML veri değişim standardına sunduğu tam destek sayesinde spektrum yönetiminde uluslararası koordinasyon
kabiliyeti sunan MARSsys’in bu alanda en gelişmiş yazılımlardan olduğu günümüzde kabul edilmektedir. Tüm
dünyada muadilleri ile karşılaştırıldığında SMADEF-XML standardı ile uyumlu çalışan ilk yazılımdır. Coğrafi Bilgi
Sistemi (CBS) destekli Sivil / Askeri Spektrum Bilgi Yönetimi ile 3KHz-52GHz bandında yayılım yapan sistemlerin
kaplama, enterferans (olumsuz etki) ve frekans tahsis analizleri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

SMAS (TEKNİK ANALİZ MODÜLÜ) ANALİZ YETENEKLERİ

▪ Her frekans bandı (LF/MF, HF, V/UHF, Radyo Link, Radar) için ITU-R
uyumlu yayılım modelleri
▪ Tek başına (stand-alone) çalışma kabiliyeti
▪ Veritabanı sorgulama arayüzü
▪ Çoklu sistemler için toplu analiz
▪ Kullanıcı tarafından belirlenen çalışma alanı
▪ Farklı vektör ve raster harita format desteği
▪ DTED 0/1/2 yükseklik verisi kullanma yeteneği
▪ Sonuçların katmansal biçimde harita üzerinde gösterilmesi
▪ Harita ile sistem listeleri arasında interaktivite

FIMS (VERİ İŞLEME MODÜLÜ) ANALİZ YETENEKLERİ

▪ Güvenlik sınıflandırmasına göre organizsyon yapısı oluşturma ve yönetimi
▪ Güvenilir ve sağlam bir spektrum yönetimi için tümleşik envanter veritabanı
▪ Enterferans raporlaması ve frekans istekleri için tam otomatik süreç
yönetimi
▪ Entegre coğrafi bilgi yönetim sistemi (CBS) kabiliyeti
▪ NATO SMADEF-XML tabanlı ortak çalışılabilirlik isteklerine yönelik tam
destek ve veri değişimi
▪ Jenerik sorgulama yetenekleri
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ELEKTRONİK HARP SİSTEM YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

IRDMAS

iLTA
REN

Platform ve KÖ ısı fişeği KÖ iz ölçüm ve analizlerinin gerçekleştirilmesi; veri yönetim ve analiz yazılımı ile standart kızılötesi ölçüm ve analiz metodolojisinin geliştirilmesi için üretilmiş bir
yazılımdır. IRDMAS KÖ verinin sistematik biçimde kayıt edilmesi, yönetilmesi ve analiz hususlarını dikkate alarak KÖ ölçümlerin sivil ve askeri uygulamalara göre planlama, ölçüm, analiz ve
raporlama aşamalarını birleştirerek her seviyede kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen özgün bir çözüm sunmaktadır. IRDMAS kullanıcı ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenebilme
özelliğine sahip olmakla birlikte kullanıcı isteklerine göre farklı dil seçenekleri de sunmaktadır.

ANALİZ YETENEKLERİ

▪ Çok modlu, çok-biçimli parçalı verilerin ilişkilendirilmesi ve
birleştirilmesi
▪ Meta veriyi kaydetmek için sistemi yöntemler
▪ Otomatik veri ilişkilendirilmesi
▪ Farklı kamera tipleri için ham görüntü işleme
▪ Tekrarlanır analizler için kolay kullanımlı analiz süiti
▪ Kısa ve güvenilir analiz sonuçları
▪ Veritabanına bağlı çalışma biçimi – Sorgulama arayüzü
sayesinde otomatik veri transferi
▪ Veritabanına bağlı planlama – Planlama arayüzünden
veritabanına otomatik veri transferi
▪ Kullanıcıya özel veritabanı (KÖ kameralar, filtreler, lensler,
istasyonlar/konumlar)
▪ Kullanıcıya özel formülasyonlar sayesinde kullanıcıya özel
analizler
▪ Güçlü veri değişimi kabiliyetleri (İhraç/ithal arayüzleri)
▪ Esnek ve kullanıcı dostu grafik arayüzü

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

IRDMAS / KIZIL ÖTESİ ÖLÇÜMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM VE ANALİZ YAZILIMI

KIZIL ÖTESİ ÖLÇÜMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM VE ANALİZ YAZILIMI
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REDAY
REDAY / RADAR VE ELEKTRONİK DESTEK SİSTEMLERİ PERFORMANS ANALİZ YAZILIMI
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iLTA
REN

RADAR ve ELEKTRONİK DESTEK SİSTEMLERİ PERFORMANS ANALİZ YAZILIMI

Radar ve elektronik destek(ED) sistemlerinin performans
analizlerinin bulundukları ortam koşullarını da dikkate
alarak yapılmasını sağlayan bütünleşik bir yazılımdır. Bu
yazılım aracılığıyla yer yüzeyi ve atmosferin, elektronik
harp (EH) sistemlerinden ışınan elektromanyetik enerjiye
etkileri farklı ampirik ve nümerik yöntemler kullanılarak
modellenmektedir. Bu modelleme sonucunda analiz edilen
EH sistemlerinin farklı senaryolar dâhilinde performans
analizleri ve taktik durum tespitleri yapılabilmektedir.

ANALİZ YETENEKLERİ

▪ Radar Kaplama Analizi
▪ Radar Algılanma Analizleri
▪ ED Algılama Analizleri
▪ Amprik ve deterministik (Fourier Split Step yöntemi)
analiz kabiliyeti
▪ Sistemlerin envanterde saklayabilme yeteneği
▪ AREPS yazılımı veritabanı ile uyumluluk
▪ Çoklu sistemler için toplu analiz
▪ Kullanıcı tarafından belirlenen yatay ve dikey eksenlerde
çalışma alanı
▪ Farklı vektör ve raster harita format desteği
▪ DTED 0/1/2 yükseklik veri kullanma yeteneği
▪ Sonuçların katmansal biçimde harita üzerinde
gösterilmesi
▪ Harita ve sistem listeleri arasında interaktivite
▪ Anten paterni etkilerinin hesaplamalara katılması
▪ Atmosferik kırılım (refraction) profillerinin
tanıtmlanabilmesi
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ELEKTRONİK HARP SİSTEM YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

RASES

TDB
Y

RADAR KESİT ALANI HESAPLAMA SİSTEMİ

RASES, elektromanyetik alanların saçılması problemini yüksek frekans teknikleriyle çözerek Radar Kesit Alanı (RKA) büyüklüğünü hesaplayan bir yazılımdır. RAPSİM tarafından geliştirilen
RASES yazılımı fiziksel optik, seken ışın yöntemi, fiziksel kırınım teorisi, TYAR görüntüsü oluşturma ve CLEAN algoritması gibi tekniklere dayalıdır. Yazılımda kullanılan analizler:
▪ MONOSTATİK VE BİSTATİK RKA KESTİRİMİ
RASES tarafından sağlanan, yüksek frekans hesaplama tekniklerine dayalı benzetim ortamında, monostatik ve bistatik RKA analizleri farklı frekans, malzeme, geliş ve gözlem açıları için
yapılabilmektedir. Platform üzerinde bulunan, elektriksel özellikleri birbirinden farklı malzemeler RASES yazılımı içinde bulunan RSM kütüphanesi ile tanımlanabilir. Monostatik ve bistatik
analiz sonuçları lineer ya da logaritmik skalada kartezyen veya polar koordinatlarda çizdirilebilir. Bununla beraber, RKA sonuçlarına ait istatistiki bilgiler de bu sonuçlarla birlikte elde edilebilir.
RASES analitik, nümerik ve deneysel yöntemlerle doğrulanmış güvenilir RKA değerleri sunar.
▪ MENZİL PROFİLİ, 2-B VE 3-B TYAR GÖRÜNTÜSÜ HESAPLAMA
RASES yazılımında hedef/platformların 1-B (menzil profili), 2-B ve 3-B TYAR görüntüleri RKA değerleri kullanılarak oluşturulabilir ve kullanıcı grafik arayüzü üzerinde gösterilebilir. TYAR
görüntüleri kullanılarak platform üzerindeki baskın saçıcı bölgeler tespit edilebilir. Böylelikle RKA azaltımı veya hedef tanıma çalışmaları gerçekleştirilebilir.

▪ SAÇILMA MERKEZİ TESPİTİ
1-B, 2-B ve 3-B TYAR görüntülerinden tespit edilebilen saçılma merkezine ait konum ve
genlikler, hedef/platformların RKA azaltımı çalışmalarında önem arzetmektedir. Saçılma merkezi
çıkartılması CLEAN algoritması ile gerçekleştirilir.

RASES / RADAR KESİT ALANI HESAPLAMA SİSTEMİ

RADAR KESİT ALANI KESTİRİM YAZILIMI

▪ RKA AZALTIMINA YÖNELİK TASARIM ÖNERİLERİ
Bir platformun RKA değeri, platform üzerinde geometrik değişiklikler yapılarak ya da radar
soğurucu malzeme kullanarak azaltılabilir. Kütüphanede yer almayan bir malzeme, malzemenin
elektriksel özellikleri kütüphaneye eklenerek analizlerde kullanılabilir. Geometrik değişiklikler ise
platformun CAD modeli üzerinde ticari CAD model yazılımları kullanılarak yapılabilir. Böylece
düşük RKA değerli platformların tasarlanmasına olanak sağlanır.

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
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iLTA
REN

ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ
TASARIM VE GELİŞTİRME
ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ TASARIM VE GELİŞTİRME

İLTAREN’de ileri teknoloji kapsamına giren sistemlere ilişkin kavram geliştirme çalışmaları yürütülmekte ve belirlenen bazı yeni konseptlere ilişkin prototip ve kavram gösterim sistemler
geliştirilmektedir. Bu kapsamda çeşitli elektronik taarruz (ET) ve elektronik destek (ED) sistemlerinin prototipleri başarı ile geliştirilmiş ve faaliyet alanlarımızda çok daha yetkin bir mühendis
grubunun yetiştirilmesi sağlanmıştır.
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ELEKTRONİK TAARUZ TEKNOLOJİLERİ

Çeşitli ET tekniklerinin etkinliğini analiz etmek amacıyla geliştirilen bir kavram gösterim
sistemi (KGS) yeni nesil ET tekniklerinin uygulanabilirliğinin araştırılması için elektronik
karıştırma ve aldatmaya karşı dirençli modern arama ve izleme radarlarına karşı etkin ET
uygulama imkânı sunmaktadır. KGS’nin özellikleri:
▪ Dar bantlı yüksek güçlü elektronik taarruz kabiliyeti,
▪ Dar hüzmeli çanak antenlerle istenen yöne ET uygulayabilme özelliği,
▪ DRFM tabanlı gelişmiş teknik üreteci,
▪ Çok düşük gecikme süresi,
▪ Tehdit yönü ve polarizasyonu bulma yeteneği,
▪ Kamera ile hedef izleme
▪ Alıcı ve verici antenlerde polarizasyon değiştirebilme,
▪ Karaya veya deniz platformlarına konuşlu olarak kullanılabilme,
▪ Farklı karıştırma ve aldatma teknikleri ile bileşik teknik uygulayabilme

ELEKTRONİK DESTEK TEKNOLOJİLERİ

Çeşitli işleme kabiliyetine sahip bileşenlerinden oluşan prototip bir sistem ile, etraftaki
radarlara ilişkin parametreleri hesaplayıp operatörün bilgisine sunan Elektronik Destek
(ED) Sistemi geliştirilmiştir. Tipik bir ED sisteminin kabiliyetlerine sahip prototip sahip
olduğu diğer özellikler;
▪ Operatöre özel analiz ekranları
▪ Yoğun harekat ortamında hızlı güdümlü mermi teşhisi
▪ Merkezi ve operatöre özel emiter kimliklendirme veri giriş imkanı
▪ Temas kayıt özelliklerinin GPS ve cayro ile anlık eşleştirilebilmesi
▪ Analiz maksatlı temas dosyası oluşturtabilme

iLTA
REN

ELEKTRONİK HARP ANALİZ, TEST, DEĞERLENDİRME
ve MÜHENDİSLİK DESTEK HİZMETLERİ
İLTAREN’de yapılan EH sistem geliştirme faaliyetlerinin bilimsel verilerle desteklenerek, hassas ve detaylı modellerle sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi için açık saha ve laboratuvar
ortamlarında çalışan ölçüm, test ve değerlendirme sistemleri geliştirilmekte ve bunun yanında ihtiyaç makamlarına mühendislik destek hizmetleri verilmektedir.

DONANIM ÇEVRİM LABORATUVARLARI

Faaliyet alanlarımızla ilgili, RF ve Kızıl Ötesi (KÖ) bandında çalışan çeşitli sistemlerin performanslarının
farklı çevresel şartlar ve senaryolar bağlamında analiz edilmesine yönelik olarak Donanım Çevrimde
Laboratuvarları kurulmakta, bu kapsamdaki faaliyetlerimizin açık saha test ve ölçüm faaliyetleri ile
desteklenerek daha güvenilir ve sadakat seviyesi yüksek modellerin elde edilmesi ve sistem davranışlarının
analizine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

RF VE KIZIL ÖTESİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

Hava ve kara platformlarının ve ısı fişeği gibi dekoyların KÖ izlerini ölçmek için geliştirilmiş bir sistem ile
RF, IF ve video bantlarında sinyallerin kayıt edilmesi ve geri çalınması amacıyla geliştirilmiş olmak üzere RF
ve KÖ bantlarında kullanılabilecek iki farklı kayıt sistemi geliştirilmiştir. Her iki sistem de bileşenlerine özel
olarak tasarlanmış Panelvan tipi bir minibüse yerleştirilerek mobil olarak kullanılabilmektedir.

MÜHENDİSLİK DESTEK HİZMETLERİ

SSM tarafından yürütülmekte olan farklı EH sistem projeleri kapsamında kazanılmakta olan altyapıyı
kullanarak, tehdit analizlerinin gerçekleştirilmesi, EH Teknik ve Taktiklerinin geliştirilmesi, Elektronik
Harp Sistemlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden programlanması, EHDM personeli
bilgi birikimi ve tecrübesinin, görev başı eğitimler ile azami seviyeye yükseltilmesi gibi alanlarda ihtiyaç
makamına destek verilmektedir.
Bunun yanı sıra SSM’nin yürütmekte olduğu ve farklı kuvvetlerdeki operatörlere eğitim maksatlı çalışma
imkanı sağlayacak bir prototip sistem için radar elektronik destek ve elektronik taarruz, muhabere elektronik
destek ve elektronik taarruz ve sistem mühendisliği faaliyetlerini içerecek üç farklı uzmanlık alanında
mühendislik desteği verilmektedir.
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ELEKTRONİK HARP ANALİZ, TEST, DEĞERLENDİRME ve MÜHENDİSLİK DESTEK HİZMETLERİ
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BULUT BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ
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BULUT BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

DAMLA

BTE

Yerli kaynaklarla geliştirilmiş, internet içerikleri üzerinde arama yapılmasını sağlayan Milli
Arama Moturu prototipidir. Türkçe dil yapısına özgü özellikler dikkate alınarak geliştirilen bu
arama motoru internet içeriklerinin yazım dilinin Türkçe olup olmadığının analiz edebilmekte ve
sadece Türkçe içeriğe sahip internet sayfalarının aramaya dahil edilmesini sağlayabilmektedir.
Damla, Türkçe dilbilgisi özelliklerini gözönünde bulundurarak;
▪ Sorgu düzeltme
▪ Sorgu tamamlama ve yeni sorgu önerilerinde bulunma
▪ Sorgulanan kelimelerin köklerinin diğer ek almış hallerini de göz önünde
bulundurarak arama imkanlarını kullanıcıya sunmaktadır.

YETENEKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

İçeriklerin kategorilerinin belirlenerek sınıflandırılması (Haber, Spor, Sağlık, Magazin, vb)
Aramanın istenilen kategoriler içerisinde yapılabilmesi
Güvenli arama ile müstehcen içeriklerin sorgu dışında bırakılabilmesi
Belirlenen tarih aralığına ait içeriklerde arama yapılabilmesi
İstenilen doküman türlerinde (Pdf, Docx, Xls, vb) dosya içeriklerinde arama yapılabilmesi
Gelişmiş sonuç sıralama ve önceliklendirme algoritmalarına sahip olunması
İnternet sayfalarının içeriğinde bulunan resimlerin indekslenerek aranabilmesi
Resimlerin dosya boyutuna göre sınıflandırılarak arama yapılabilmesi
Resimlerin, varsa, konum bilgisine göre arama yapılabilmesi
Yatayda ölçeklenebilir, bulut uyumlu sistem mimarisi

DAMLA / ULUSAL ARAMA MOTORU PROTOTİPİ

KURUMSAL ARAMA MOTORU PROTOTİPİ
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BULUT BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

B3LAB

BTE

SAFİR ÜRÜN AİLESİ

▪ SAFİR ALTYAPI
Safir Altyapı, Bulut Bilişim ve Büyük Veri Laboratuvarı (B3LAB) tarafından sağlanan “Bir
Hizmet olarak Altyapı” çözümüdür. Bulut bilişimin “Bir Hizmet olarak Altyapı” katmanında
çoklu müşteri desteği, güvenlik ve mahremiyet, kaynak yönetimi gibi işlemler sağlanmaktadır.

B3LAB / SAFİR ÜRÜN AİLESİ

Safir Altyapı; sunucu, disk ve ağ cihazlarından oluşan bulut altyapısını güvenli bir şekilde sanal olarak sunmaktadır.
▪ SAFİR DEPO
Safir Depo; doküman, evrak, ses ve görüntü gibi nesnelerinin depolanması ve dağıtık erişimi
için merkezileştirilmiş, güvenli bir bulut depolama çözümüdür.
Safir Depo bulutta yer alan, OpenStack Swift altyapısına sahip Amazon AWS S3 ile uyumlu bir sanal nesne deposudur. Entegre
olduğu sistemlere yüksek hızda yazma, okuma ve silme yeteneğini kazandırır. Yatayda binlerce düğüme kadar ölçeklenebilen
sisteminin veri kapasitesi de aynı doğrultuda artmaktadır.
Sisteme eklenen her verinin en az 3 kopyası düğümlere dağıtılmakta, böylelikle kopyalardan birinin bulunduğu diskin ya da
sunucunun zarar görmesi sistemin akışına zarar vermemektedir.
▪ SAFİR KİMLİK
Safir Kimlik, tekil giriş (SSO) imkânı sunarak bulut üzerinde bulunan diğer hizmetlere tekrar
giriş yapmadan erişim olanağı sunmaktadır. Ayrıca akıllı kart ile tekil giriş ve yetkilendirme
de sağlanmaktadır.
▪ SAFİR KÜTÜPHANE
Safir Kütüphane; Uygulama Programlama Arayüzleri (API) kullanılarak bulut hizmetleri
üzerinde önyüzün sağladığı işlevlere platform-bağımsız erişimi ve kullanımı sağlayan
iletişim kütüphanesi çözümüdür.
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YETENEKLER

▪ Safir Altyapı
OpenStack Controller, Neutron, Compute altyapısı
Web tabanlı yönetim yazılımı
▪ Safir Depo
OpenStack Swift altyapısı
Hızlı ve güvenilir içerik depolama ve erişim
▪ Safir Kimlik
Rol tabanlı güvenli erişim katmanı
▪ Safir Kütüphane
RESTful API desteği
Kabuk betikleri ile kolay bulut kullanımı

BULUT BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

B3LAB

BTE

BÜYÜK VERİ ANALİZ ÇÖZÜMLERİ

Büyük Veri Analizleri ile;
▪ Hadoop kümesi kurulumu ve danışmanlığı
▪ Büyük Veri veritabanları kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu
▪ Büyük Veri dosya sistemleri konfigürasyonu ve optimizasyonu
▪ Büyük Veri için kullanılan işletim sistemi konfigürasyonu ve optimizasyonu
▪ Büyük Veri ağ mimarisi tasarımı ve kurulumu
▪ Büyük Veri Analizi için iş kodu yazma
▪ Büyük veri kodu optimizasyonu
▪ Hadoop kümesi optimizasyonu
▪ Büyük Veri eğitimi
konularında çözümler sunmaktayız.

B3LAB / BÜYÜK VERİ ANALİZ ÇÖZÜMLERİ

Her şeyin dijital ortama kaydığı günümüzde oluşturulan, incelenen ve kıymetlendirilen veri her geçen gün artmaktadır. Aslında verinin yaşam döngüsündeki her durumu kritik öneme sahiptir.
Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) “Büyük Veri Analiz Çözümleri” ile büyük miktardaki verinin her hali işlenip analiz edilerek kıymetlendirilmiş bilgi çıkarılabilir.
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TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

İHTİYAÇ TANIMLAMA VE ÇÖZÜM PLANLAMA
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

İHTİYAÇ TANIMLAMA VE ÇÖZÜM PLANLAMA

YTE

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, bilgi toplumunun bir parçası olarak kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal ve ulusal seviyede bilgi ve iletişim teknolojilerinden en
üst düzeyde yararlanmaları ve hizmet kalitesi yüksek, daha verimli, etkili ve şeffaf bir yapı ile faaliyet göstermeleri amacıyla İhtiyaç Tanımlama ve Çözüm Planlama alanında dijital dönüşüm
ihtiyaçlarını çok disiplinli kurumsal mimari perspektifiyle tanımlama ve inovatif yaklaşımlarla çözümleri planlama kapsamlı hizmetler sunmaktadır.
▪ Kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir e-Dönüşüm vizyonu ve uyumlu hedefleri belirler. Kurumların ve kuruluşların, çok yönlü ve çok disiplinli
yaklaşım ile mevcut durum analizini gerçekleştirir.
▪ Mevcut durum analizi ile elde edilen tespitler ışığında kurum ve kuruluşların ihtiyaçları belirlenerek İhtiyaç Analizini gerçekleştirir, hedef ve stratejilerini Hedef Durum belirleme kapsamında
oluşturur.
▪ Kısa, orta ve uzun vade çözümlerin ön plana çıkarıldığı proje ve faaliyetlerden oluşan Yol Haritasını belirler. Gerekli durumlarda Teknik Şartname haline getiririr.
▪ Günün ve yakın geleceğin ihtiyaçlarını karşılandığını garanti altına alan Kurumsal ve/veya Ulusal İzleme ve Değerlendirme Çalışma ve Sistem Modelleri’ni ortaya koyar.
Bu hizmet alanında YTE kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıda yer alan hizmetleri sunulmaktadır:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mevcut Durum Analizi
İhtiyaç Analizi
Hedef Durum Belirleme
Ulusal ve Tematik Politika ve Strateji Planlama
BT Stratejisi Planlama
Yol Haritası Belirleme
Teknik Şartname Hazırlama

İHTİYAÇ TANIMLAMA VE ÇÖZÜM PLANLAMA

İHTİYAÇ TANIMLAMA VE ÇÖZÜM PLANLAMA
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İHTİYAÇ TANIMLAMA VE ÇÖZÜM PLANLAMA

YTE

ULUSAL E-DEVLET STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI PROJESİ

ULUSAL E-DEVLET STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI PROJESİ

170

AMAÇ

Türkiye’nin 2023 vizyonu, Onuncu Kalkınma Planı ve 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye’nin 2016-2019 yıllarını kapsayan e-Devlet çalışmalarına yön
vermek üzere milli kabiliyetlerle; merkezi yönetim birimleri, yerel yönetimler, vatandaşlar, özel sektör, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin analiz çalışmalarına dâhil
olduğu ortak akıl ve bilimsel bakış açısı ile şekillenen, Türkiye’nin ilk kapsamlı ve bütüncül ulusal e-Devlet stratejisi ve eylem planının hazırlanması ve eylem planı izleme ve değerlendirme
modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na ait bilişim hizmetlerini
barındıran sistem odalarının fiziksel, sistem ve ağ altyapısının incelenmesi,
bu konularda çözüm önerilerinin sunulması ve kurumun geleceğe dönük
(1-5 yıl) kapasite planlamasının yapılması

KAZANIMLAR
▪
▪
▪
▪
▪

e-Devlet hizmet sunum etkinliğinin artırılması,
e-Devlet hizmetlerinin kullanımının yaygınlaştırılması,
e-Devlet hizmetlerinden memnuniyetin artırılması,
e-Devlet ile sağlanan kamu yararı algısının artırılması,
Türkiye’nin uluslararası e-Devlet endekslerindeki konumunun artırılması

İHTİYAÇ TANIMLAMA VE ÇÖZÜM PLANLAMA

YTE

AMAÇ

Türkiye’de kamu mali yönetimindeki karar alma süreçlerine etkin bilgi sağlayacak mali sistemin entegre bir altyapıya ulaştırılmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı ve ilgili kapsamdaki
paydaşları tarafından yürütülen mevcut süreç ve sistemlerin analizi ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında ihtiyaçların tanımlanması ve yol haritasının belirlenmesi
amaçlanmaktadır.

KAPSAM
▪
▪
▪
▪

Benzer uygulama örneklerinin incelenmesi
Mevcut durumun analiz edilmesi ve hedef durumun belirlenmesi
Entegre sistem mimarisinin hazırlanması
Yol haritasının belirlenmesi ve ön analiz raporunun hazırlanması

KAZANIMLAR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması,
Harcama süreçlerindeki kontrol düzeyinin artırılması,
Kamuda finansal raporlama imkânlarının geliştirilmesi,
Karar alma süreçlerinde istatistiksel analiz yöntemlerinin daha yaygın kullanılması,
Mali işlemlere ilişkin süreçlerin daha hızlı yerine getirilmesi,
Elektronik belge kullanımının artmasına bağlı olarak kâğıt kullanımının ve kâğıda dayalı süreçlerden dolayı ortaya çıkan maliyetlerin azalması,
Süreçlerin elektronik ortama aktarılması sonucunda işlem tamamlama sürelerinin kısalması ve bunun sonucunda kamu hizmetinden duyulan memnuniyetin artması,
İç ve dış denetim faaliyetlerinde bilgisayar destekli denetim teknikleri kullanımının artması

BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ ÖN ANALİZİ PROJESİ

BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ ÖN ANALİZİ PROJESİ
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İHTİYAÇ TANIMLAMA VE ÇÖZÜM PLANLAMA

YTE

KOBİ BİLGİ SİSTEMİ ÖN ANALİZİ

Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından yönetilen destek programlarının daha etkin
yürütülebilmesi için dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında mevcut ve hedef durum analiz çalışmalarının yürütülmesi, yol haritasının belirlenmesi ve KOSGEB e-Dönüşüm Planı’nın
hazırlanması amaçlanmıştır.

KOBİ BİLGİ SİSTEMİ ÖN ANALİZİ

KAPSAM

▪ Mevcut ve hedef durum analiz çalışmalarının yapılması				

KAZANIMLAR

▪ Yol haritasının belirlenmesi ve KOSGEB e-Dönüşüm Planı’nın hazırlanması

▪ KOSGEB destek programlarının daha etkin yönetilebilmesini sağlayacak çözüm önerisinin hazırlanması
▪ KOSGEB ve model olduğu diğer ülke organizasyonlarına uygulanabilecek örnek çözümler oluşturulması
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İHTİYAÇ TANIMLAMA VE ÇÖZÜM PLANLAMA

YTE

TEİAŞ BİLİŞİM YÖNETİM SİSTEMİ ÖN ANALİZİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ)’nin sorumluluk sahasında bulunan trafo merkezi ve iletim hattı projelerinin iş süreçlerinin merkezi bir veritabanından takip edilmesi, ilgili coğrafi nitelikli
ve bu coğrafi nitelikleri tamamlayıcı türdeki evrakların/sayısal verilerin elektronik ortamda yönetilmesi ve yürütülmekte olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesi ile entegre
şekilde çalışacak uluslararası standartlara uygun bir yazılım sisteminin kurgulanması için teknik gereksinimlerin tanımlanması ve yol haritasının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

▪ Çözüm Önerileri ve CBS Yol Haritası Belirleme
▪ CBS Yazılımının Üst Seviye Mimari Tasarımı ve Taslak Teknik Şartname Hazırlama

KAZANIMLAR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kurumun, trafo merkezi ve iletim hattı projelerine yönelik süreçlerini bütüncül bir yapıda değerlendirmesine katkı sağlamak,
Süreç içerisindeki darboğazları tespit etmek,
Kurum’un trafo merkezi ve iletim hattı projelerine yönelik süreçlerdeki CBS ihtiyaçlarını belirlemek,
Benzer konulardaki dünya örneklerini inceleyerek bilgi birikimini Kurum’a aktarmak,
Kurumun merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan personelinin CBS farkındalığını artırmak,
Kurumun merkez ve taşra teşkilatlarındaki uygulama yöntemlerinin benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmak,
CBS ve Proje Yönetimi konusundaki bilgi ve tecrübeleri Kuruma aktararak Kurumun vizyon ve hedeflerini geliştirmesine katkı sağlamak.

TEİAŞ BİLİŞİM YÖNETİM SİSTEMİ ÖN ANALİZİ

AMAÇ
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İHTİYAÇ TANIMLAMA VE ÇÖZÜM PLANLAMA

YTE

BTK BİLİŞİM YÖNETİM SİSTEMİ ÖN ANALİZİ

AMAÇ
BTK BİLİŞİM YÖNETİM SİSTEMİ ÖN ANALİZİ

Elektronik haberleşme sektörünün düzenleme ve denetim süreçlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Bilişim Yönetim Sistemi kapsamında
ihtiyaçların tanımlanması ve yol haritasının belirlenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

▪ Mevcut ve hedef durum analizi çalışmaları

▪ Çözüm önerisi ve yol haritası belirleme çalışmaları
▪ Taslak teknik şartname hazırlama çalışmaları

KAZANIMLAR

▪ Elektronik haberleşme sektörünün düzenleme ve denetim süreçlerinin daha etkin yönetilebilmesi
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TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

YAZILIM GELİŞTİRME
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

YAZILIM GELİŞTİRME

YTE

YAZILIM GELİŞTİRME

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, e-Devlet ekosistemine yön veren üst seviye strateji ve politika belgelerinde ve ulusal gündemde yer alan anahtar eylemlerin hayata
geçirilmesini sağlayan stratejik, kritik ve Ar Ge içerikli dijital çözüm geliştirme projelerini yürütmek amacıyla Yazılım Geliştirme alanında hizmetler sunmaktadır.

▪ İhtiyaç Tanımlama ve Çözüm Planlama kapsamında yürütülen mevcut durum analizini, hedeflenen sistemi tanımını ve önceliklendirilmiş iş paketlerine uygun olarak yazılım gereksinimlerini
oluşturur.
▪ Mimari tasarım yapar.
▪ Kodlama, kod gözden geçirme ve test faaliyetlerini gerçekleştirir.
▪ Geliştirilen yazılımın kullanıcı arayüzleri, Enstitü bünyesindeki kullanılabilirlik laboratuvarında insan bilgisayar ilişkisi dikkate alınarak tasarlanmıştır ve kullanıcının kullanım konforu sağlar.
▪ Yaygınlaştırılmasına yönelik kullanıcı eğitimlerini bilgisayar başında uygulamalı olarak verir, eğitim materyallerini hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentisi doğrultusunda hazırlar ve gerekli
kullanıcı desteğini sağlar.
▪ Değişim yönetimi ile proje izleme ve değerlendirme ve kontrolörlük danışmanlığı sağlayarak oluşturulan Yol Haritası veya Çalışma Modellerinin hayata geçirilmesine katkı sağlar.
▪ Gerek yol haritasında önerilen proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi noktasında gerekse projelerin hayata geçirilmesi kapsamında proje ve program yönetimi perspektifi ile alt yüklenici
yönetimi ile birlikte çözüm safhalarının geçiş noktalarında tanımlanan güvence faaliyetlerini yürütür.

YAZILIM GELİŞTİRME

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde;

Bu hizmet alanında YTE kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktadır:
▪
▪
▪
▪

Yazılım Geliştirme
Proje ve Program Yönetimi
İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı
Teknik Şartname Hazırlama
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YAZILIM GELİŞTİRME

YTE

YATIRIM, TEŞVİK VE DESTEK YÖNETİM SİSTEMLERİ

AMAÇ
YATIRIM, TEŞVİK VE DESTEK YÖNETİM SİSTEMLERİ

178

Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin uçtan uca takip edilebilmesi, denetim hizmetlerinin
ve klinik mühendislik süreçlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesi için altyapı
oluşturulması, ulusal ve özgün Ürün Takip ve İzleme Modeli oluşturulması ve uyumlu bilgi
sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

KAZANIMLAR

▪ Piyasadaki kusurlu ürünlerin toplatılma sürecinde tekil ürüne kolay erişimi sağlamak
▪ Hasta güvenliğinin sağlanmasına ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak
▪ Ürün kalitesinin geri bildirim mekanizması ile takibi sağlanarak tıbbi cihaz ve
kozmetik ürün standartlarını yükseltmek
▪ Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek
tehlikelere karşı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun hızlı önlem almasını
sağlayacak bir altyapı oluşturmak
▪ Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibinin yapılması ile kayıt dışı ekonominin
önlenmesine katkıda bulunmak

YAZILIM GELİŞTİRME

YTE

KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

Kalkınma Ajanslarının mali yönetimlerinde saydamlığın, hesap verebilirliğin, uyumun ve koordinasyonun
sağlanması, ana hizmet süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini yükseltecek bütünleşik merkezi bilgi
sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Kalkınma Ajanslarının kurumsal işleyişini güçlendirmek ve ana hizmet süreçlerine ilişkin etkinliğin ve
verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak

bir bilgi sistemi geliştirilmektedir.

KAZANIMLAR

▪ Tüm Ajanslar tarafından verilen destekler anlık olarak izlenebilmekte ve
raporlanabilmektedir.
▪ Proje başvurusu, değerlendirme dönemi ve başvurusu kabul edilen
projelerin izlenmesi sırasında oluşabilecek Ajanslar arası yorum ve
uygulama farklılıkları en aza indirilmektedir.
▪ Sistem kullanımı ile işlemler daha hızlı yapılmakta, insan faktörü
nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalar en aza indirilmektedir.
▪ Yetkili personelin, sadece yetkili olduğu verileri görmesi sağlanmaktadır.
Böylece bilgi gizliliği ve güvenliği düzeyi artırılmıştır.
▪ Tüm Türkiye çapında oluşturulan ortak Bağımsız Değerlendirici (BD)
havuzu ile BD sürecinin daha etkin ve hesap verilebilir olması sağlanmıştır.
▪ Ajans desteklerinin etkili, şeffaf ve güvenilir şekilde yönetilmesi, anlık
olarak izlenmesi ve raporlanabilmesi ile karar vericilere yol gösterecek
bilgiler sağlanmıştır.

KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

AMAÇ
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YAZILIM GELİŞTİRME

YTE

BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ PROJESİ

AMAÇ
BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ PROJESİ

180

Devlet tarafından verilen tüm sosyal yardım bilgilerinin tek merkezde toplanması, daha
adil kaynak dağıtımını sağlayacak bilgi sisteminin geliştirilmesi, sosyal yardım bilgilerinin
bütüncül yönetimiyle sosyal yardım kararlarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır.

KAZANIMLAR

▪ Sosyal yardım hizmetlerine ilişkin
- Kalite ve etkinliğin artırılması
- İzlenebilirliğin ve denetlenebilirliğin artırılması
▪ Genel Sağlık Sigortası’na ilişkin Gelir testi sürecinin hayata geçirilmesi
▪ Kamu kurumları ile entegrasyon sağlanması (16 farklı Kurum ile entegrasyon sağlanmıştır)
- Veri yapılarının düzenlenmesi ve doğrulanması
- Standartlaşmaya katkı sağlanması
- Kamu kurumları arasında işbirliği sağlanması
- Başvuru, inceleme ve karar süreçlerinin hızlandırılması
▪ Teknoloji
- Yüksek eş-zamanlı kullanıcı mimarisi
- Sistem sanallaştırma ve bulut tabanlı donanım altyapılar
- Hızlı yığın veri işleme
- Kamu kurumlarına altyapı desteği

YAZILIM GELİŞTİRME

YTE

AMAÇ

Doğal kaynakların etkin yönetiminde Çölleşme, Erozyon, Sel, Taşkın gibi birbiri ile etkileşimli temaları birlikte değerlendirerek bütüncül politikaların oluşturulabilmesine yönelik altyapı
sağlamak amacı ile Coğrafi tabanlı Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

▪ Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritasının Oluşturulması
▪ Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi

ÇIKTILAR

HAVZA İZLEME DEĞERLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ

HAVZA İZLEME DEĞERLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ

KAZANIMLAR

▪ Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritasının Oluşturulması
▪ Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi
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YAZILIM GELİŞTİRME

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BİLİŞİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ (EBİS) PROJESİ
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YTE

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BİLİŞİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ (EBİS) PROJESİ

AMAÇ

Enerji Piyasası (Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve LPG) verilerinin güvenlik ihtiyaçları da dikkate alınarak merkezi olarak yönetilmesinin sağlanması, piyasalarda yer alan aktörlerin yapmakla
yükümlü oldukları bildirimlerin ve piyasalarda faaliyet göstermek üzere yapılan başvuruların elektronik ortamda alınması, istatiksel analiz ve raporlarla karar destek mekanizmalarına girdi
sağlanması, iş süreçlerinin e-devlet uygulamalarıyla hızlandırılması amaçlanmıştır.

KAPSAM

▪ Enerji Piyasası Veritabanı Yönetim Sistemi
▪ Enerji Piyasası Analiz ve Raporlama Sistemi
▪ Veri Erişim ve Raporlama Sistemi

KAZANIMLAR

▪ Enerji Piyasası verilerinin merkezi olarak yönetilmesi
▪ Enerji Piyasası bildirimlerinin ve başvurularının e-Devlet kapısı ile entegre olarak alınması
▪ Potansiyel kaçakçılık tespit projesi için veri altyapısının oluşturulması

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

MODEL GELİŞTİRME VE YETKİNLİK KAZANDIRMA
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

MODEL GELİŞTİRME VE YETKİNLİK KAZANDIRMA

YTE

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, enstitü çalışma alanında mevcut faaliyetler ile kazanılan bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve bilişim ekosisteminde
ihtiyaç duyulan kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla rehberler ve referans teknik ve modelleri geliştirmek ve çeşitli mekanizmalar üzerinden rehberliğini sunmak amacıyla Model (Teknik,
standart, rehber) Geliştirme ve Yetkinlik Kazandırma alanında hizmetler sunmaktadır.
Bu hizmet alanında YTE kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktadır:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Proje Yönetimi
Tedarik Yönetimi
Kurumsal Mimari
Performans Yönetimi
Birlikte Çalışabilirlik
Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik
Sosyal Medya ve Mobil
BT Denetim ve Güvence
İzleme ve Değerlendirme

MODEL GELİŞTİRME VE YETKİNLİK KAZANDIRMA

MODEL GELİŞTİRME VE YETKİNLİK KAZANDIRMA

185

MODEL GELİŞTİRME VE YETKİNLİK KAZANDIRMA

YTE

KAMU İNTERNET SİTELERİ REHBERİ VE YAYGINLAŞTIRMA (KAMİS) PROJESİ
KAMU İNTERNET SİTELERİ REHBERİ VE YAYGINLAŞTIRMA (KAMİS) PROJESİ

AMAÇ

Kamu kurumlarına ait kurumsal internet sitelerinin ve e-Hizmetlerin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uyumlu olarak daha kullanılabilir ve erişilebilir olmaları amacıyla Kullanıcı
Deneyim Laboratuvarı bünyesindeki göz izleme araştırmalarıyla desteklenen teorik ve pratik uygulamaların sunulduğu rehberin geliştirilmesi ve ilgili rehber üzerinden yaygınlaştırma
çalışmalarıyla rehberlik sunulması ile kamu kurumlarında farkındalık oluşturulması ve yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Kamu internet siteleri rehberi Kamu internet siteleri rehberi bilgilendirme portal

www.kamis.gov.tr
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KAZANIMLAR

▪ Kamu internet sitelerine ilişkin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik gibi arayüzü ilgilendiren
konularda standart bir yaklaşımın belirlenmesi
▪ İnternet sitesi kullanılabilirliği ve erişilebilirliği ile ilgili ulusal ölçekte farkındalık
oluşturulması
▪ Kamu hizmeti sunan kurum ya da kuruluşlara kullanılabilirlik ve erişilebilirlik
konularında rehberlik edilmesi
▪ Kamu internet sitelerinin kullanılabilirliğine yönelik araştırma faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi

YTE

KAMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJELERİ TEKLİF HAZIRLAMA REHBERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ (KABİT)

AMAÇ

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yatırımlarının Kalkınma Bakanlığı’na proje olarak teklif edilmesi, projelerin Kalkınma Bakanlığı
tarafından değerlendirilmesi ve yatırım programında yer alan projelerin izlenmesi sürecinin iyileştirilmesi amacı ile kamu yatırım projelerinin sınıflandırılması ve Kamu BİT Projeleri Hazırlama
Rehberi’nin güncellenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

KAZANIMLAR

▪ Kamu kurum ve kuruluşları tarafından BİT proje tekliflerinin daha kolay, açık ve Türkiye gerçeklerine uygun şekilde tanımlanabilmesine yardımcı olması
▪ Kalkınma Bakanlığı tarafından BİT proje tekliflerinin daha etkin şekilde değerlendirilebilmesi ve sonuç olarak kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesine katkı sağlanması

KAMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJELERİ TEKLİF HAZIRLAMA REHBERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ (KABİT)

MODEL GELİŞTİRME VE YETKİNLİK KAZANDIRMA
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MODEL GELİŞTİRME VE YETKİNLİK KAZANDIRMA

YTE

KURUMSAL MİMARİ / TOGAF VE THE OPEN GROUP

KURUMSAL MİMARİ / TOGAF VE THE OPEN GROUP
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Ülkemizin dijital devlet dönüşüm sürecinde, tüm kurumlarıyla birlikte bütüncül ve bağlantılı olarak dijital devlet hizmetlerini yüksek kalitede ve güvenilir şekilde sunabilecek dijital devlet
yapısının kurulmasına yönelik olarak ulusal ve kurumsal ölçekte Kurumsal Mimari yöntem ve teknik kabiliyetlerin oluşturulması, ar-ge çalışmaları ve The Open Group konsorsiyumu gibi
dünyada önde gelen kuruluşlarla yapılan iş birliktelikleri ile yerli referans kurumsal mimari modelleri ve yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Yerli Kurumsal Mimari modelleri ve yöntemleri ile kurumlara, kritik kurumsal varlıklar olan hizmetler ve iş süreçleri, iş süreçleri verileri ve destekleyen uygulama sistemleri, sistem altyapısı
ve teknolojilerinin mimari görünümleri ve birbirleriyle ilişkilerinin ortaya çıkarılması, bu kaynakların iş stratejileri ve hedeflerle bağlantı ve etkilerinin gösterilmesi sayesinde dijital dönüşümde
ihtiyaç duyduğu analiz, planlama ve değişim yönetimi yapabilme kabiliyetinin kazandırılması sağlanacaktır.

KAZANIMLAR

Kurumsal mimari ar-ge çalışmaları ve TOGAF (The Open Group Architecture Framework) metodoloji ve yaklaşımlarıyla geliştirilen model ve hizmetlerle ulusal ve kurumsal kapsamda beklenen
kazanım ve faydalar;
▪ Ulusal ve kurumsal ölçekte yerli referans kurumsal mimari modelleri ve yöntemlerinin geliştirilmesi,
▪ Dijital devlet hizmet sunumu hedefine yönelik birlikte çalışabilirlik ve veri mimarisi geliştirilmesi,
▪ Mevcut ve hedeflenen kurumsal mimarinin oluşturulması, dönüşüm yol haritasının belirlenmesi,
▪ İş hedefleri - BT yatırımları uyumlandırılması, planlanması ve yatırım verimliliğinin sağlanması,
▪ BT’nin dönüşüm hedeflerine hızlı adaptasyonu ve değişime karşı esnekliğinin artırılması,
▪ Modernizasyon gereksinimlerin doğru tarif edilebilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması,
▪ İş sürekliliği ve risk yönetimi yapılabilirliğinin sağlanması

MODEL GELİŞTİRME VE YETKİNLİK KAZANDIRMA

YTE

Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi ile kamu kurumlarının ve sundukları hizmetlerin dijital olgunlukları hakkında bir değerlendirme yapabilmek, seviye tespit edebilmek ve bu
değerlendirmenin sürekliliğini sağlamanın yanında İşletim ve Bakım proje ve faaliyetleri odağında e-Devlet ekosistemi paydaşlarında kabiliyet geliştirmek amaçlanmaktadır.

KAPSAM

▪ Ulusal ve kurumsal Dijital Olgunluk Modeli’nin oluşturulması,
▪ Bu model ile uyumlu olacak şekilde, İşletim ve Bakım proje ve faaliyet tipleri özelinde yol gösterici olması amacıyla rehber oluşturulması,
▪ Dijital olgunluk modeli ve rehberlerin geliştirilmesi için pilot uygulamalar gerçekleştirilmesi

KAZANIMLAR

▪ e-Devlet çalışmalarında sistemli ve bütüncül bakış açısının geliştirilmesi desteklenecektir.
▪ İşletim ve Bakım perspektifinde hazırlanan rehberler aracılığıyla, bu alandaki kamu kurumu projelerinin başarı oranı artırılarak zamanında, bütçesinde ve planlanan kapsamda yürütülmesine
katkı sağlanacaktır.
▪ Kamu BT çalışanlarının işletim ve bakım süreçleriyle ilgili yetkinlikleri artırılacaktır.
▪ İşletim ve bakım alanında gerçekleştirilen projelerin etkililiği, etkinliği ve bilgi güvenliği arttırılarak bu hizmetlerinin kalite ve performansı iyileştirilecektir.

DİJİTAL OLGUNLUK MODELİ VE REHBERLİĞİ PROJESİ

DİJİTAL OLGUNLUK MODELİ VE REHBERLİĞİ PROJESİ
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TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

YÖNETİŞİM PLANLAMA
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

YÖNETİŞİM PLANLAMA

YTE

YÖNETİŞİM PLANLAMA

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, kurum ve kuruluşların bilişim proje ve faaliyetlerinin belirli standartlara uygun olarak ilgili çerçeve modellerdeki iyi pratikler
dikkate alınarak hedeflenen olgunluk ve kabiliyet seviyelerine uyumlu olarak varlık, süreç ve hizmetlerinin planlanması, karar mekanizmalarının kurgulanarak uygulamaya alınması, izlenmesi,
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak amacıyla Yönetişim Planlama alanında hizmetler sunmaktadır.

▪
▪
▪
▪

Olgunluk Değerlendirme
BT Kapasite Analizi
BT Hizmet Yönetim Sistemi Kurulumu
Yazılım Yaşam Döngüsü Sistemi Kurulumu

YÖNETİŞİM PLANLAMA

Bu hizmet alanında aşağıda yer alan hizmetler sunulmaktadır:
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YÖNETİŞİM PLANLAMA

YTE

SİSTEM ODASI MODERNİZASYONU PROJESİ

SİSTEM ODASI MODERNİZASYONU PROJESİ

Kurumlara ait bilişim hizmetlerinin barındırıldığı sistem odasının fiziksel, sistem ve ağ bileşenlerinin kapasite kullanımlarının incelenmesi, iyileştirme önerilerinin belirlenmesi ile kurumun
sunduğu bilişim hizmetlerine ait geleceğe dönük (1-5 yıl) kapasite, donanım ihtiyaç ve iş sürekliliği planlaması yapılmakta ve tespit edilen bulgular ve öneriler doğrultusunda rekabetçi bakış
açısıyla teknik şartname oluşturma ve satınalma planlaması ve modernizasyon önerilerinin izleme değerlendirme rehberliği hizmetleri verilmektedir.
Sistem Odası Modernizasyonu kapsamında yürütülen projeler aşağıda yer almaktadır:
▪ T.C. Danıştay Başkanlığı Sistem Odası Modernizasyonu Projesi (DANISTAYSOM)

▪ Türk Dil Kurumu Sistem Odası Modernizasyonu Projesi (TDKSOM)

▪ T.C. Devlet Demiryolları Sistem Odası Modernizasyonu Projesi (TCDDSOM)

▪ T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sistem Odası Modernizasyonu ve Kontrolörlük Projesi (UDHBSOM)

▪ Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sistem Odası Modernizasyonu Projesi (YTBSOM)

▪ Karayolları Genel Müdürlüğü ve 18 Bölge Müdürlüğü
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YÖNETİŞİM PLANLAMA

YTE

AMAÇ

Yazılım çözümleri geliştiren organizasyonlara yönelik uluslararası modellere ve standartlara, en iyi uygulama örneklerine (best practices) dayanan yazılım süreç iyileştirme faaliyetlerini
desteklemek, sürdürülebilir ve kalıcı kılmak amacıyla gerekli eğitim, izleme, süreç uygulama ve nicel yönetim konularında çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Metodolojik yöntemlerle mevcut durum analizi yapılarak organizasyonların güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi,
İyileştirme hedeflerinin belirlenmesi ve faaliyetlerinin planlanması,
Süreçlerin tanımlanması / iyileştirilmesi,
Süreçlerin izlenmesi,
Analiz edilmesi ve değerlendirilmesi,
Süreçlerin yaygınlaştırılması amacı ile gerekli eğitim ve süreç uygulama

desteğinin verilmesi konularında çalışmalar yapar.

KAZANIMLAR

▪ Yazılım sektöründe çözüm üreten organizasyonların uluslararası düzeyde kabul görmüş olan standartlara göre sürekli
iyileştirilebilir süreç uygulamalarıyla müşteri gereksinimlerini karşılayan kaliteli çözümler üretmelerinin sağlanması

YAZILIM SÜREÇLERİNDE YÜKSEK OLGUNLUK VE ÜRETİM HATTI GELİŞTİRME

YAZILIM SÜREÇLERİNDE YÜKSEK OLGUNLUK VE ÜRETİM HATTI GELİŞTİRME
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TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

POLİTİKA İZLEME VE DEĞERLENDİRME
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

POLİTİKA İZLEME VE DEĞERLENDİRME

YTE

POLİTİKA İZLEME VE DEĞERLENDİRME

e-Devlet performans ve kalitesinin güvence altına alınması ve iyileştirilmesi amacıyla;
▪
▪
▪
▪

Politika araştırmaları,
Eğilim ve problem analizleri,
Performans yönetimi, değerlendirme veya kıymetlendirme çalışmaları
Uluslararası boyutta yapılan e-Devlet ölçümleme (BM, AB, OECD vb.) çalışmaları

gibi Politika İzleme ve Değerlendirme hizmetleri sunmaktadır

POLİTİKA İZLEME ve DEĞERLENDİRME

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, kamu ve özel sektördeki dijital dönüşüm çalışmalarının performans ve kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla politika araştırmaları
yapmak ve planlama faaliyetleri yürütmektedir.
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POLİTİKA İZLEME VE DEĞERLENDİRME

YTE

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ARAŞTIRMALARI SERİSİ

Çalışma, politika araştırmaları ile eğilim ve problem analizleri gerçekleştirerek, Türkiye’de dijital dönüşüm çalışmalarına yönelik doğru, güncel ve kıyaslanabilir bilgiye ulusal ve uluslararası
merciler tarafından erişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ARAŞTIRMALARI SERİSİ

KAPSAM

Çalışmalar kapsamında dijital dönüşüm alanında öncelikli olarak araştırılacak başlıklar aşağıdaki gibidir:
▪ Politika ve Mevzuat
▪ Kurumsallaşma ve Yönetim
▪ Performans ve Kalite
▪ Yerlilik
▪ Ortak Altyapılar
▪ Standartlar ve Rehberler
▪ Hizmet Sunum Modelleri
▪ Çevrimiçi Hizmetler
▪ e-Katılım

KAZANIMLAR

Çalışmanın ilk çıktısı, “TÜBİTAK BİLGEM YTE, 2016, ‘Türkiye’de e-Devlet: Genel Görünüm
Raporu’, Dijital Dönüşüm Araştırmaları Serisi, No.1, Ankara, Türkiye.”dir. Rapor, Türkçe ve
İngilizce içerik ile periyodik olarak güncellenecektir.
Kurum içerisinde gerçekleştirilecek çalışma grupları ve sunumlar ile kurumsal bilgi
birikiminin yaygınlaşması ve güncel tutulması sağlanacaktır.
Hazırlanan raporlar, internet üzerinden ve basılı olarak, dijital dönüşüm ekosisteminde
ulusal ve uluslararası paydaşlarının bilgisine sunulacaktır.
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YTE

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ MODELİ

İzleme ve Değerlendirme modeli ile, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile ortaya konulan vizyona ulaşılması, eylemlerin ilerleme durumlarının takibi ve performans
göstergeleri ile başarı durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak eylem planının uygulanması aşamasında planın güncelliğinin sağlanması amacıyla, oluşan değişim
ihtiyaçlarının yönetilmesi için değişim yönetimi süreci ve yönteminin modellenmesi hedeflenmektedir.

KAPSAM

▪ “e-Devlet Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli”
▪ “Eylem Gerçekleştirme ve Performans Göstergeleri Belirleme Kılavuzu”
▪ “Değişim Yönetimi Modeli”

KAZANIMLAR

▪ 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın bir bütün halinde program
yönetimi disiplini ile verimli bir şekilde uygulanması
▪ Eylem Planı’ndaki eylemlerin, sistematik olarak izlemesi ve değerlendirilmesi
▪ Sorumlu ve ilgili kurum / kuruluşlarıyla koordinasyonun sürekliliğinin sağlanması
▪ Değişim odaklı yönetim yaklaşımı ile stratejik amaç ve hedeflere daha etkin bir
şekilde ulaşılması
▪ Eylem Planı’nın dinamik koşullarla uyumlu olması
▪ Periyodik izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile e-Devlet alanında şeffaflık ve hesap
verilebilirlik ilkelerine katkı sağlanması
▪ Eylem Planı’nın periyodik bir şekilde değerlendirilmesi ile e-Devlet ekosisteminin
dinamikleri ayrıntılı bir şekilde izlenmesi

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ MODELİ

POLİTİKA İZLEME VE DEĞERLENDİRME
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TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

YENİ TEKNOLOJİ VE AR-GE PROJELERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

YENİ TEKNOLOJİ VE AR-GE PROJELERİ

YTE

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, enstitü çalışma alanındaki uluslararası dijital eğilimler ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ilgili alanlarda kapasite geliştirmek
ve ekosistemde kullanıma alınmasını sağlamak amacıyla proje ve faaliyetler yürütmektedir. Enstitü’nün hizmet verdiği sektörde üst seviye strateji ve politika belgelerinde yer alan Ar-Ge
alanlarında ilgili gelişim alanları ile ilgili teknoloji/eğilim ekosistem haritalarını analiz ederek ve fayda/maliyet analizleri yaparak öncelikli olarak tespit edilen kapsamlarda AR-GE faaliyetleri
yürütmektedir.
▪ Yerli Veritabanı ArGe

YENİ TEKNOLOJİ VE AR-GE PROJELERİ

YENİ TEKNOLOJİ VE AR-GE PROJELERİ
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YENİ TEKNOLOJİ VE AR-GE PROJELERİ

YTE

YERLİ VERİTABANI AR-GE

AMAÇ

YTE bünyesinde ülkemizde kurumların BT altyapılarının en büyük yatırım ve harcama kalemleri arasında yer alan ticari veritabanı yönetimi sistemlerine güçlü bir alternatif oluşturmak, stratejik
ve kritik uygulama sistemlerinde kullanılmak üzere açık kaynaklı yerli veritabanı sistemi ve uzmanlığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM
YERLİ VERİTABANI AR-GE
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Yerli Veritabanı Ar-Ge çalışmaları kapsamında açık kaynak kodlu veri tabanlarından PostgreSQL’in uzmanlığının geliştirilmesi, özellikle kamu kurumlarının açık kaynak kodlu veritabanları
konusunda farkındalıklarının artırılması, uygulama yazılım projelerinde kullanımı ve mevcut ticari veri tabanlarından taşınması üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

KAZANIMLAR

Yerli Veritabanı Ar-Ge çalışmaları ile açık kaynak kodlu veritabanı konusunda farkındalığın artırılması ile ticari ürünlere alternatif oluşturulması, açık kaynak kodlu yerli veritabanı sistemi ile
lisans ve bakım maliyetlerinde düşüş, hizmet kalitesinde artış, geniş kapsamlı ekosistemi hem istihdam hem kabiliyetlerin gelişmesi sağlanacaktır.

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ
* Devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, önceden uyarı yapılmaksızın bu katalogda belirtilen özellikler ve içerikler değişiklik gösterebilir.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

İKAS

BTE

İKAZ VE ALARM BÜTÜNLEŞİK SİSTEMİ

▪ Haber Alma ve Yayma Sistemi
▪ Siren Sistemi
▪ Mesajla Uyarı Sistemi
kurulması amaçlanmaktadır.

Mesajla Uyarı Sistemi (MUS)

Halkın afet öncesi, sonrası ve sırasında bilgilendirilebilmesi için cep telefonları ve
sosyal medyadan haber yayını yapılabilmektedir.
Avea, Turkcell ve Vodafone Hücresel mesaj ve SMS servisleri kullanılmaktadır.

İkaz ve Alarm Sistemi (İAS)

Afet ve acil durumlarda anons ve alarm yeteneği olan sirenler kullanılabilmekte ve halkın
yoğun olarak bulunduğu kesimler optimum seviyede kapsama alanına alınabilmektedir.

İKAS / İKAZ VE ALARM BÜTÜNLEŞİK SİSTEMİ

Halkın, acil durumlarda görev alacak kurumların;
Düşman saldırılarına, KBRN tehlikelerine, Afetlere karşı uyarılmasına yönelik,

Komuta merkezi ile sirenler arası haberleşme VHF-UHF telsizler ile olmaktadır. Bunun
yanında kablolu ve uydu üzerinden haberleşme altyapısına da imkan sağlanmaktadır.

Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY)

AFAD birimlerinin güvenli ve hızlı haberleşmesi sağlanmaktadır. Sistem üzerinden
haber ihbarı yapılabilmekte, uç birimlerin durumları izlenebilmekte ve 7/24 haber akışı
sağlanabilmektedir.
HAY sistemine; sistemi yöneten ve izleyen bir Ana Komuta Merkezi, sisteme haber
ihbarı yapan Haber İhbar Merkezleri ve sistemden haber ihbarlarını alan Yerel
Komuta Merkezleri bağlanabilmektedir. Tüm uç birimlerin bağlantı durumları
yönetilebilmektedir.

209

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

PLANSİS
AFET VE ACİL DURUM PLANLARI YÖNETİM PLANLARI TAKİP SİSTEMİ
PLANSİS / AFET VE ACİL DURUM PLANLARI YÖNETİM PLANLARI TAKİP SİSTEMİ
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Afete Hazır Türkiye çalışmaları kapsamında;
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının web ortamında yönetilmesi projesidir.
Proje kapsamında sistemin geliştirilmesi ve tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması faaliyetleri yapılacaktır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının okul sorumluları tarafından hazırlanabilmesi ve güncellenebilmesi, MEB tarafından
denetlenebilmesi, AFAD tarafından analiz edilmesi hedeflenmektedir.

BTE

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

KGHS

BTE

KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ

Afet ve acil durum sırasında, öncesinde ve sonrasında, pilot
bölgelerde
• Afet ve acil durumlarda görev alacak kurum ve kuruluşların
koordineli bir şekilde görevlerini yerine getirmesi
• Haber alma ve yayma sistemi, ikaz ve alarm sistemi, erken
uyarı sistemleri ve benzeri sistemlerin iletişimini sağlamak
için kesintisiz ve güvenli haberleşme alt yapısının geliştirilmesi
amaçlanmıştır.

ÖZELLİKLER

• Sistem, pilot olarak 15 uç birim arasında çalışmaya alınmıştır:
Ankara (10)
Eskişehir (2)
Diyarbakır (2)
Zonguldak (1)
• Uç birimler arasında sırasıyla Kablolu, 3G, Uydu ve
HF haberleşme teknolojileri aktiflik durumlarına göre
anahtarlanmaktadır.
• Ağ katmanı kripto cihazı ile şifrelenmektedir.

KGHS / KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ

Amaç;
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İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI
ANTEN TEST VE ARAŞTIRMA LABORATUVARI
TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

COMSEC LABORATUVARI
KONUŞMA VE DİL TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI
ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ LABORATUVARI
KATOT VE MİKRODALGA VAKUM TÜP ARAŞTIRMA LABORATUVARI
KRİPTO ANALİZ LABORATUVARI
KÜRESEL YAKIN ALAN ÖLÇÜM SİSTEMİ LABORATUVARI
ORTAK KRİTERLER TEST LABORATUVARI
RADAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME LABORATUVARI
RADAR PERFORMANS VE İZ ANALİZ LABORATUVARI
RF ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME LABORATUVARI
TEMPEST TEST LABORATUVARI
YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
YAZILIM TEST VE KALİTE DEĞERLENDİRME LABORATUVARI
KABLOSUZ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
TÜMDEVRE TASARIM VE EĞİTİM LABORATUVARI

İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

ATAM

BTE

ATAM, elektromanyetik, mikrodalga ve anten konularında Ar-Ge, tasarım, ölçüm ve prototip üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir araştırma merkezidir. Bu çalışmalara paralel olarak kamu,
TSK, üniversite, savunma sanayi ve özel sektöre elektromanyetik, anten ve radar kesit alanı konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Küresel Yakın Alan Ölçüm Sistemi

Orta ve Düşük Kazançlı Anten Ölçümü

Test Odası Boyutları

7.5 x 4.7 x 3.30 metre (BxGxY)

Maksimum Test Anten Boyutu

1.5 metre

Maksimum Test Anten Ağırlığı

75 kg

Tarama Alanı

Tam Küresel

Frekans Aralığı

0.75 GHz - 40 GHz

Düzlemsel ve Silindirik Yakın Alan Ölçüm Sistemi

Yüksek Kazançlı Anten Ölçümü

Test Odası Boyutları

17 x 18 x 14 metre (BxGxY)

Maksimum Test Anten Boyutu

6 x 6 x 6 metre

Maksimum Test Anten Ağırlığı

4000 Kg

Tarama Düzlemi

9 x 9 metre

Frekans Aralığı

0.5 GHz - 40 GHz

Yakın Alan Radar Kesit Alanı (RKA) Ölçüm Sistemi

Radar Kesit Alanı Ölçümü

Test Odası Boyutları

29 x 15 x 15 metre (BxGxY)

Maksimum Ölçülebilir Cisim Boyutu

10 metre

Maksimum Ölçülebilir Cisim Ağırlığı

2500 Kg

Frekans Aralığı

0.2 GHz - 40 GHz

Menzil ve Çapraz Menzil Çözünürlüğü

5 cm

ATAM / ANTEN TASARIM VE ARAŞTIRMA LABORATUVARI

ANTEN TEST VE ARAŞTIRMA LABORATUVARI
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İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

COMSEC

TDB
Y

COMSEC LABORATUVARI

COMSEC Laboratuvarı, TÜBİTAK-BİLGEM çatısı altında, gizlilik dereceli kriptografik veri işleyen Bilgi Güvenliği (BG) ürünlerinin, milli COMSEC kriterlerine uygunluğu konusunda test,
danışmanlık ve eğitim hizmetleri gerçekleştirmektedir. COMSEC laboratuvarı hizmetleri, özellikle TSK ve NATO’da kullanılacak BG ürünleri açısından önemlidir.

FAALİYETLER
COMSEC LABORATUVARI

▪ COMSEC BG ÜRÜN TESTİ
COMSEC BG ürün testi hizmetinde, ürünün tasarım ve gerçekleme yönteminin,
milli COMSEC kriterlerine uygunluğu test edilir. COMSEC testi sonucunda, belli
bir gizlilik seviyesindeki BG ürününün, çalışma ortamında karşılaşabileceği
“Kurcalama, hata yaratma, yan kanal analizi ve protokol saldırıları” gibi
tehditlere karşı, hangi güvenlik seviyesinde koruma sağlayabildiğinin
değerlendirmesi yapılmış olur.
▪ COMSEC BG ÜRÜN DANIŞMANLIĞI
COMSEC BG ürün danışmanlığı hizmetinde, hedeflenen gizlilik derecesine
uygun olarak geliştirilmesi planlanan ürüne özel, dikkat edilmesi gereken
tasarım ve gerçekleme ayrıntıları konusunda bilgilendirme yapılır. COMSEC
danışmanlığındaki ana hedef, COMSEC testine girecek ürünlerin tasarım ve
gerçekleme aşamalarında COMSEC kriterlerinin göz önünde bulundurulmasını
sağlamaktır.
▪ COMSEC EĞİTİMİ
COMSEC eğitim hizmetinde, COMSEC kriterleri ve kriterlerin hangi saldırı
türlerine karşı koruma sağlayacağı konusunda bilgilendirme yapılır.
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! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

KDTM

BTE

YAPILAN ÇALIŞMALAR VE GÖREVLER

TÜBİTAK BİLGEM BTE çatısı altında bulunan, ISO ve NATO tarafından
onaylı yarı-yansımasız akustik kayıt ve test odaları RW-TÜV tarafından
sertifiye edilmiş Türkiye’nin ilk ve tek “Ses ve Konuşma Teknolojileri
Değerlendirme” altyapısı olarak dikkat çekmektedir.
Altyapıda, her biri özel yalıtımlı yarı-yansımasız 2 akustik kayıt odası (20
ve 18 m²’lik) ile aynı anda 16 deneğin aktif biçimde değerlendirmeye
katılabileceği 91 m²’lik özel yalıtımlı bir dinleyici test odası bulunmaktadır.
Çeşitli akustik senaryoların akustik katıştırma ile benzetilebildiği
altyapıda askeri veya sivil amaçlı geliştirilmiş her türlü ses teknolojisinin
değerlendirmesi yapılabilmektedir. Sessiz terminalleri ve dokunmalı
monitörleri ile donatılmış dinleyici test odası aynı zamanda bir “İnsan
Faktörleri Laboratuvarı” olarak da kullanılabilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

▪ Anlaşılabilirlik testleri (dünyadaki tek Türkçe Tanısal Uyak Testi)
▪ Haberleşme verimliliği ve hizmet kalitesi testleri
▪ Sivil ve askeri ses kodlayıcı, cihaz ve sistemlerin nesnel ve öznel değerlendirilmesi
▪ Akustik ve sayısal katıştırma (kokpit içi, tank, uçak, helikopter, lokanta,
konser, açık hava vb. ortamlar)
▪ Dil bağımlı ve dilden bağımsız teknolojiler için ses veritabanı oluşturma
ve kayıt

KDTM / KONUŞMA VE DİL TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI

KONUŞMA VE DİL TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI
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İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

OPTİK SİSTEMLER

UEK
AE

ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ LABORATUVARI

ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ LABORATUVARI
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TÜBİTAK BİLGEM misyonuna uygun olarak ülkemiz adına ihtiyaç duyulan ve kritik teknolojileri içeren lazer ve lazer sistemleri konusunda AR-GE yapmak, sistem geliştirme ve sürekliliğini
sağlamak, lazer-optik sistemler konusunda geliştirilen ürünlerin kalitesini artırmak ve ülkemizin bu konularda dünyada belli bir noktaya gelmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

YETENEKLER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lazer teknolojilerinin elde edilmesi ve yeni lazer teknolojilerinin geliştirilmesi
Yüksek güçlü lazer sistemlerinin geliştirilmesi
Serbest uzay optik haberleşme sistemleri AR-GE çalışmaları
Fiberoptik haberleşme sistemleri AR-GE çalışmaları
Kuantum kriptoloji ve ilgili AR-GE faaliyetleri
Lazer dışındaki ışıma kaynaklarına dayalı optik sistemler AR-GE faaliyetleri
Adaptif Optik (AO) sistemler ile ilgili faaliyetler

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

KAMTAM

BTE

Katot ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Laboratuvarı, tamamen milli imkanlar ile mikrodalga vakum tüpleri için katot tasarlayıp geliştirmek ve bu katotları kullanarak başta uydu haberleşmesi,
elektronik harp uygulamaları, yüksek güç radar uygulamaları ve tıbbi cihazlar için mikrodalga vakum tüp (Magnetron, TWT gibi) kaynaklar yapmayı hedefleyen bir araştırma merkezidir.

ARAŞTIRMA ALTYAPISI VE TEKNİK YETENEKLER

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2500 oC kadar Hidrojen, Argon ve Azot sinterleme teknolojisi
Yüksek sıcaklık ve vakumda kaynak (brazing) teknolojisi
Metal ince film ile katot kaplama teknolojisi
Malzeme karakterizasyonu teknolojisi
Pnomatik ve izostatik presleme teknolojisi
Vakum ortamında Katot ve e-Gun test ve karakterizasyon teknolojisi
Mikrodalga vakum tüp (Magnetron, TWT) altyapı geliştirme teknolojisi
Termiyonik Katot, Magnetron ve TWT prototip altyapısı geliştirme teknolojisi

Katot ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Laboratuvarı’nda;
▪ 4500 m2 kapalı alan
▪ 2500 m2 laboratuvar alanı
▪ 500 m2 temiz oda alanı
▪ Elektromekanik Laboratuvarı
▪ Kimya Laboratuvarı
▪ Mikrodalga Vakum Tüp Kaynakları Montaj, Prototip Üretim ve
Test/Ölçüm Laboratuvarı
▪ Katot Prototip Üretim ve Test Laboratuvarı ve Test Laboratuvarı
▪ Hidrojen Atmosferli Sinterleme ve Tümleştirme Laboratuvarı
bulunmaktadır.

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

KAMTAM / KATOT VE MİKRODALGA VAKUM TÜP ARAŞTIRMA LABORATUVARI

KATOT VE MİKRODALGA VAKUM TÜP ARAŞTIRMA LABORATUVARI
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İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

TDB
Y

KAL
KRİPTO ANALİZ LABORATUVARI

TÜBİTAK-BİLGEM Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde yer alan Kripto Analiz Laboratuvarında, 1995 yılından bu yana askeri, kamu ve özel kurum/kuruluşlara yönelik bilgi
güvenliği çözümlerinin kriptografik açıdan yeterli güvenlik seviyesinde olup olmadıklarının analiz ve değerlendirmesi uzman kriptologlar tarafından yapılmaktadır.

KAL / KRİPTO ANALİZ LABORATUVARI
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Kripto Analiz Laboratuvarı, Kripto Algoritma Analizi ve Kripto Mimari Analizi olmak üzere iki ana alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyetler sırasında hem açık literatürde yer alan kripto
analiz metotlarına hem de özgün olarak geliştirilmiş saldırı yöntemlerine karşı kripto algoritmasının ve mimarisinin dayanıklılığı ölçülmektedir.
Kripto Analiz Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen kripto algoritma analizlerinde;
▪ Kripto sistemlerinde yer alan şifreleme algoritması, özet alma algoritması, mesaj doğrulama kodu gibi kriptografik yapıtaşlarının kripto analiz ve değerlendirmesi yapılmaktadır.
Bu analizler esnasında algoritmaların güvenlik koşulları da tespit edilmektedir.
Kripto Analiz Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen kripto mimari analizlerinde;
▪ Kripto sistemlerinde yer alan anahtar yönetim planı, kripto parametrelerinin senkronizasyonu, kimlik doğrulama, erişim denetimi, yetkilendirme, gizlilik ve bütünlük sağlama,
imzalama, kaynak doğrulama gibi mekanizmalar ve bunların birbirleri ile olan etkileşimleri kriptografik açıdan değerlendirilmektedir.
▪ Kripto sistemlerinin güvenli kullanımı ve idamesi için gerekli olan kriptografik işletme kuralları belirlenmektedir.

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

KYAS

BTE

Küresel Yakın Alan Ölçüm Sistemi (KYAS) Laboratuvarı’nda 40 GHz frekans bandına ve 1.5 metre
boyuta kadar olan antenlerin parametrik (ışıma deseni, kazanç, geri dönüş kaybı) ölçümleri
yapılmakta ve üç boyutlu ışıma desenleri çıkarılmaktadır.
Küresel Yakın Alan Ölçüm Sistemi

Orta ve Düşük Kazançlı Anten Ölçümü

Test Odası Boyutları

7.5 x 4.7 x 3.3 metre (B x G x Y)

Maksimum Test Anten Boyutu

1.5 metre

Maksimum Test Anten Ağırlığı

75 kg

Frekans Aralığı

0.75 GHz - 40 GHz

Tarama Alanı

Tam küresel

KYAS / KÜRESEL YAKIN ALAN ÖLÇÜM SİSTEMİ LABORATUVARI

KÜRESEL YAKIN ALAN ÖLÇÜM SİSTEMİ LABORATUVARI
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İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

OKTEM

TDB
Y

ORTAK KRİTERLER TEST LABORATUVARI

AMACI
OKTEM / ORTAK KRİTERLER TEST LABORATUVARI

OKTEM, 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan bir proje kapsamında
TÜBİTAK çatısı altında kurulmuş olan ve Bilgi Teknolojileri (BT) ürünlerinin güvenliği
konusunda test, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan bir laboratuvardır. OKTEM,
BT ürün güvenliğini, uluslararası bilgi teknolojileri güvenlik değerlendirme standardı
olan ISO/IEC 15408 Ortak Kriterler (OK) testleriyle garanti altına alır. Bu standart,
BT ürün kullanıcılarının güvenlik gereksinimlerini ortaya koyan, bu gereksinimlerin
ürün/sistemlerde gerçeklenmesi için klavuzluk eden ve bu ürün/sistemlerin güvenlik
değerlendirmelerinde esas teşkil eden bir standarttır.
Üreticiler, ürünlerinin güvenlik kalitesini artırarak rakipleri arasında bir fark yaratmak ve
üründe iddia ettikleri güvenlik fonksiyonlarının gerçekten var olduğunu ve doğru çalıştığını müşterilerine göstermek için bağımsız laboratuvarlarda yapılan OK değerlendirmelerini tercih
etmektedirler. Öte yandan özellikle kamu ve askeri alanda kullanılan, ulusal güvenlik açısından kritik bazı BT ürünlerinin güvenlik değerlendirmeleri de Ortak Kriterler aracılığıyla mümkün
olmaktadır.
OKTEM, güvenlik duvarından akıllı kart tümdevrelerine, güvenlik uygulama yazılımlarından kriptolu belleklere kadar geniş bir ürün yelpazesinde OK güvenlik testleri yapmaktadır. Yapılan
testler Türkiye’nin OK sertifika makamı olan Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) raporlanmakta, test süreci sonunda güvenli bulunan ürünlere TSE tarafından uluslararası geçerliliği olan OK
sertifikası verilmektedir.
OKTEM, bilgi teknolojileri ürünlerini test etmenin yanında kritik ürünlerin güvenlik gereksinimlerinin tanımlanması süreçlerinde danışmanlık sunmakta ve uluslararası standartlara uygun
koruma profilleri hazırlamakta/değerlendirmektedir. Laboratuvarımızda ayrıca, yine uluslararası bir standart olan Kripto Modülleri İçin Güvenlik Gereksinimleri (ISO/IEC 19790) standardına
göre kripto modülü uygunluk testleri ve ulusal bir standart olan Temel Seviye Güvenlik Değerlendirmeleri (TSE K 505) gerçekleştirilmektedir.
OKTEM tarafından yapılan çalışmaların kalitesi ISO 17025 kapsamında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

FAALİYETLER
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▪ OK ürün değerlendirmesi
▪ OK koruma profili değerlendirmesi
▪ OK danışmanlık
▪ OK eğitimi
▪ Kripto modülü uygunluk testi
▪ TSE K 505 Temel Seviye Güvenlik
Değerlendirmesi

İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

RADAR-AGL

BTE

TEKNİK BİRİMLER

Radar Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı’nda radar sistem çözümü, ileri radar sinyal işleme araştırma ve geliştirme
çalışmaları, radar tümleştirme ve radar doğrulama geçerleme faaliyetleri yürütülmektedir. Laboratuvarın şu an itibariyle
▪ Radar Sistem Mühendisliği
araştırma, uygulama ve sistem geliştirme faaliyetleri darbe doppler, FMCW, mm-Dalga ve faz dizili radarlar konusundadır.
Kapsama alanı analizi
Analiz ve tasarım
▪ Algoritma ve Yazılım
Hedef tespit
Doppler işleme
Mikro doppler işleme
Kargaşa eleme
Temelbant sinyal işleme
Çoklu hedef takip
Veri kaynaştırma
Hedef sınıflandırma
Dağıtık ve gömülü sistemler için haberleşme katmanı
Katmanlı yazılım mimarisi
Çoklu işletim sistemi desteği (Linux & Windows)
Radar veritabanı yönetimi
EUROCONTROL ASTERIX kodlama
Cihaz içi test (BIT) yönetimi
Radar PPI, PPI Map vb. arayüz geliştirme
Web erişimli istatistiksel analiz
▪ Sinyal İşleme Donanımı
FPGA tabanlı sinyal işleme
Analog-sayısal kart tasarımı
VME/VPX çok çekirdekli yüksek hızlı sayısal sistem tasarımı
Yüksek hızlı temelbant sinyal üretimi ve işlenmesi
SFP+ veri aktarımı
▪ Radar Doğrulama Geçerleme
Hedef sinyal & ortam benzetimi
Performans değerlendirme
Laboratuvar testi
Saha testi

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

RADAR-AGL / RADAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME LABORATUVARI

RADAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME LABORATUVARI
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İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

RAPSİM

TDB
Y

RADAR PERFORMANS VE İZ ANALİZ LABORATUVARI
RAPSİM / RADAR PERFORMANS VE İZ ANALİZ LABORATUVARI
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RAPSİM (Radar Performans ve İz Analiz Merkezi), rüzgar türbinlerinin, askeri ve sivil elektronik sistemlerin performansları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve incelenmesi maksadıyla 1 Mart
2011 tarihinde TÜBİTAK - BİLGEM bünyesinde kurulmuştur.
Elektromanyetik teori, sayısal işaret işleme, haberleşme sistemleri ve yazılım tasarımları üzerinde uzmanlaşmış ekibi sayesinde RAPSİM, radar, seyrüsefer ve haberleşme prensibi ile
çalışan birçok elektronik sistemi, sayısal harita altyapısının sağladığı arazi karakteristiği ve sistem çalışma parametrelerini de göz önünde bulundurarak modelleyebilmekte ve benzetimlerini
gerçekleştirebilmektedir. Yüksek-sadakatli mühendislik yaklaşımı esas alınarak yürütülen modelleme ve benzetim süreçleri, yüksek-seviyeli görsel arayüzler ve otomatik raporlama araçları ile
desteklenen, açıklayıcı ve esinlendirici çıktılar üretmeyi amaçlamaktadır.
RAPSİM tarafından sağlanan geniş kapsamlı danışmanlık ve hizmetlerin
başlıcaları şunlardır:
▪ Teknik Etkileşim Analizi (TEA)
Rüzgar enerji santrallerinin radar, seyrüsefer ve haberleşme sistemlerinde
oluşturabileceği etkilerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen teknik analizler,
▪ Radar Kesit Alanı Hesaplama/Azaltım Çalışmaları
RAPSİM çalışma grubunun geliştirmiş olduğu bir RKA hesaplama aracı olan
RASES vasıtasıyla, platformlara ait monostatik ve bistatik RKA karakteristikleri
ile birlikte RKA değerinin azaltılması veya arttırılması için yapılan çalışmalar,
▪ Noktadan-noktaya haberleşme, radar/RF kapsama haritası ile birlikte örüntü
tanıma ve sınıflandırma bakış açılarından ileri sinyal iz analizi araştırmaları.

İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

RF-AGL

BTE

RF Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı, 110 GHz frekans bandına kadar tasarım ve geliştirme kabiliyetine sahip
personel ve altyapıdan oluşmaktadır. Laboratuvarda 40 GHz’e kadar gerçekleme, test ve ölçüm yapılabilen RF/
mikrodalga altyapısı bulunmaktadır. Milimetre dalga bandında yapılan tasarımlar ise Gebze Yerleşkesindeki altyapı
kullanılarak COB (Chip On Board) teknolojisiyle MCMs (Multichip Modules) biçiminde gerçeklenebilmektedir.

ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ RF TASARIMLARI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

S-band çok yüksek güç (16 kW) katı-hal güç yükselteçleri
X-band orta güç (< 1 kW) katı-hal güç yükselteçleri
Frekans alt çevirici ve üst çeviriciler (X-, Ku-, K-band)
Pasif RF komponentler (filtre, diplexer, combiner, coupler, vb.)
Çok düşük faz gürültülü DDS tabanlı frekans sentezleyiciler
Çok düşük gürültülü yükselteçler
25 GHz’e kadar tüm ITU-R frekans bantlarında radyo link sistemleri

RF-AGL / RF ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME LABORATUVARI

RF ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME LABORATUVARI
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İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

TEMPEST

TDB
Y

TEMPEST TEST LABORATUVARI

TEMPEST TEST LABORATUVARI
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▪ Gizlilik dereceli bilgi işleyen tüm cihaz, sistem ve platformların (gemi, uçak, tank, füze uydu vb.) NATO SDIP 27/1 “NATO TEMPEST Requirements And Evaluation Procedures” ve MST 4011(A) “Türk Silahlı Kuvvetleri TEMPEST Standartları” dokümanlarına göre TEMPEST testleri yapılmaktadır.
▪ Bu dokümanlarda cihaz, sistem ve platformlar için TEMPEST açısından A, B ve C olmak üzere üç ayrı güvenlik seviyesi tanımlanmıştır.
▪ Cihaz ve sistem testleri, tam yansımasız odada, platform testleri ise açık sahada yapılmaktadır.
▪ Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığına bağlı TEMPEST Test Laboratuvarı’nda Milli Savunma Sanayi tarafından geliştirilen, gizli bilgi işleyen tüm cihazların, sistemlerin ve platformların
TEMPEST testleri gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca modifiye veya modernize edilen platformlarında TEMPEST testleri yapılabilmektedir.
TEMPEST Test Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda verilmiştir:
▪ Cihaz/Sistem TEMPEST Testleri
- Tüm kriptolu haberleşme cihazları
- TEMPEST özellikli PC, tarayıcı, yazıcı faks vb. cihazlar
▪ Platform TEMPEST Testleri
- Uçak, gemi, vb. hareketli askeri platformlar (örn: MİLGEM-2, ANKA)
▪ Cihaz/Sistem TEMPEST Danışmanlığı
▪ TEMPEST Tesisat Değerlendirmesi
▪ TEMPEST Eğitimleri

! Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

YİTAL

UEK
AE

YİTAL, 1983 yılında yarı iletken teknoloji alanlarında araştırma yapma amaçlı kurulmuştur.
0,25 µm 5 metal CMOS ve SiGeC HBT BiCMOS süreçlerini geliştirmekte olan YİTAL, güncel olarak 0,7 µm CMOS
teknolojisini kullanmaktadır. Üretim süreçlerini özgün olarak geliştiren YİTAL bugünkü konumuna BIPOLAR teknolojisini,
3 µm ve 1,5 µm CMOS teknolojilerini geliştirerek ve düşük hacimde askeri standartta tümdevre (IC-Integrated Circuit)
üretimi gerçekleyerek gelmiştir.
YİTAL, tümdevre üretimi için gerekli olan tümdevre tasarımı, maske üretme, pul işleme (wafer processing), pul üzerinde
test (wafer probing), kılıflama, devre testi ve yaşlandırma süreçlerinin tümünün gerçekjleştirilmesini sağlayan altyapıya
sahiptir. 800 m2 temiz alana sahip olan YİTAL, Türkiye’nin yarı iletken teknolojilerinde tümdevre (IC-Integrated Circuit)
üretimi yapan tek laboratuvarıdır.
İlk kez 1999 yılında TÜBİTAK UEKAE’de geliştirilen kripto cihazlarının milli algoritma içeren kripto tümdevreleri, YİTAL
CMOS süreçleri ile tasarlanıp üretilmiştir. Bu tarihten itibaren enstitünün kripto tümdevreleri YİTAL’de tasarlanıp
üretilmektedir.
YİTAL tasarım ekibi, tümdevre tasarımındaki yoğun tecrübesini ve 6. Çerçeve Programı sayesinde kazanılan güvenli devre tasarımı bilgisini bir arada kullanarak Türkiye’nin ilk Milli Akıllı Kart
Tümdevresi’ni tasarlamıştır. Tasarlanan bu tümdevreler kullanıma sunulmuştur.
Paralel PCI NTDS (Naval Tactical Data System) ara yüz haberleşme kartı YİTAL tümdevreleri ile gerçeklenmiştir. NTDS kartlarının tümdevreleri bu iş
için özel olarak YİTAL’ de geliştirilen 24 V CMOS yüksek gerilim süreci ile üretilmiştir.
Radon gazı ve fotodedektör üretim süreçleri geliştirilmiştir. Bu süreçlerle üretilmiş dedektörler Türkiye’nin ihtiyaçlarına yönelik uygulamalarda
yaygın olarak başarı ile kullanılmaktadır.

YİTAL / YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

YİTAL, Türkiye’nin uzay alanında gelişme hedeflerine paralel olarak uzay koşullarına dayanıklı tümdevre üretme teknolojilerini araştırmaktadır. Bu
kapsamda SOI CMOS süreci geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Türkiye’nin yarı iletken teknolojisine ve elektronik tasarım yeteneklerine
yönelik ihtiyaçlarına fayda sağlayacak doktora ve master programlarına verdiği destek ile YİTAL, çeşitli üniversitelerle işbirliği içindedir.
İleri yarı iletken üretim süreçleri geliştiren ve bu süreçlerle üretilmiş, Türkiye’nin kritik uygulamalarında kullanılan askeri standartlarda ürünleri olan YİTAL, kağıt üzerindeki bir tasarımı
kılıflanmış ve test edilmiş bir tümdevreye (IC-Integrated Circuit) milli olarak dönüştürmektedir.
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YAZILIM TEST VE KALİTE DEĞERLENDİRME LABORATUVARI
YTKDL / YAZILIM TEST VE KALİTE DEĞERLENDİRME LABORATUVARI

Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı (YTKDL), TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Ocak 2010 itibari ile yazılım projelerindeki test ve kalite değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek
amacıyla kurulmuştur. Laboratuvar, öncelikli olarak TÜBİTAK BİLGEM bünyesindeki yazılım projelerinin; talep edildiğinde tüm kamu ve özel kurum ile kuruluşlarının yazılım test ve yazılım kalite
değerlendirme ihtiyaçlarının ulusal/uluslararası standartlara göre karşılanmasını hedeflemektedir.
YTKDL’de gerçekleştirilecek test ve kalite değerlendirme faaliyetleriyle, ülkemizde geliştirilen yazılımların daha kaliteli bir şekilde geliştirilmesini sağlamak, yazılım projeleri kapsamında
çıkabilecek olası hataları daha erken safhalarda tespit etmek amaçlanmaktadır.

YAZILIM TEST FAALİYETLERİ

Hedef, yazılım test projelerinin işlevsel ve işlevsel olmayan testlerinin deneyimli
test ekipleri tarafından test metodolojileri, teknikleri ve otomasyon araçları
kullanılarak ve ulusal/uluslararası standartlara uyularak bağımsız olarak
yapılmasıdır. Bu kapsamda yapılanlar detaylı biçimde aşağıda sıralanmıştır:
▪ Test planlarının hazırlanması
▪ Gözden geçirmelere katılım (doküman, gerek, tasarım, kod)
▪ Test durumlarının hazırlanması ve izlenebilirlik kurulması
▪ Proje ekibi ile birlikte test ortamının kurulması
▪ Test yazılımlarının geliştirilmesi
▪ Birim testlerinden sonraki tümleştirilmiş ürüne ait testlerin (yazılım, sistem
ve kabul) gerçekleştirilmesi ve sonuçların raporlanması
▪ Regresyon (yineleme) testlerinin gerçekleştirilmesi

STATİK KOD ANALİZLERİNİN YAPILMASI

Yazılım kaynak kodlarının analiz araçları ile bakım yapılabilirlik, güvenilirlik,
taşınabilirlik, etkinlik, ve test edilebilirlik gibi kalite metrikleri kapsamında
incelenerek değerlendirilmesi ve analiz raporlarının hazırlanmasıdır. Hazırlanan
rapor, analizi yapılan yazılımlarda kaynak kod iyileştirme çalışmalarının nereden
başlayacağına ve hangi modüller üzerinde yoğunlaşacağına yönelik analiz
sonuçları içerir.
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KULLANILABİLİRLİK DEĞERLENDİRMELERİ

Web yazılımlarının, TS ISO 9241-151 Web Kullanıcı Arayüzü kurallarına (İnsan-Sistem Ergonomik
Etkileşimi) ve Nielsen Sezgiselleri’ne göre değerlendirmelerinin gerçekeştirilmesi ve raporlarının
hazırlanması, kamu kurumlarına ait internet sitelerinin KAKİS’e uyumluluğunun değerlendirilmesidir.

YÜK TESTLERİ

Web sitelerinin belirlenen senaryolara göre yük testlerinin gerçekleştirilmesi ve değerlendirme
raporlarının hazırlanmasıdır.

TS ISO/IEC 25051 COTS ÜRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Ticari kullanıma hazır (COTS) yazılım ürünlerinin, TS ISO/IEC 25051 Yazılım Mühendisliği-Yazılım
Ürünü Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirilmesi-Ticari Kullanıma Hazır Yazılım Ürünü Kalitesi İçin
Gereksinimler ve Test Yönergeleri’ne göre uygunluk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve
raporlarının hazırlanmasıdır.

TS 13298 EBYS YAZILIMLARI DEĞERLENDİRMESİ

Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımlarının, ulusal bir standart olan TS 13298 Elektronik
Belge Yönetim Sistemi’ne göre uygunluk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve raporlarının
hazırlanmasıdır.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

YTKDL, faaliyet alanlarında elde etmiş olduğu yazılım test ve kalite değerlendirme bilgi ve
tecrübelerini, kamu ve özel kurum ile kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri şeklinde
sunmaktadır.

İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

KİTAL

UEK
AE

TÜBİTAK BİLGEM’de Kalkınma Bakanlığı desteğinde kurulma çalışmaları
devam eden Kablosuz İletişim Teknolojileri Araştırma Laboratuarı (KİTAL)
bu alanda yapılacak öncü çalışmalara destek olacak bir altyapı oluşturmayı
hedeflemektedir. KİTAL kapsamında heterojen ağ yapılarını incelemeye
olanak sağlayacak ve Türkiye’nin kablosuz iletişim teknolojileri alanında
Ar-Ge yeteneklerini önemli ölçüde artıracak bir laboratuarın oluşturulma
çalışmaları sürmektedir. KİTAL bünyesinde 3. ve 4. nesil (3G, LTE gibi)
ve standardizasyonu devam etmekte olan 5. nesil (LTE-A, 802.11ad gibi)
kablosuz iletişim teknolojilerinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli altyapı
kurulmaktadır. KİTAL yeni nesil iletişim teknolojilerinin “Ağ Merkezli
Muhabere” yaklaşımı ile askeri isterlere uygun şekilde geliştirilmesi için
gerekli altyapıyı da sağlayacaktır. KİTAL altyapısı kullanılarak katmadeğeri
yüksek milli mobil iletişim sistemleri geliştirilecek, Ar-Ge faaliyetlerinin ülke
çapında yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla üniversitelerin ve endüstrinin
Ar-Ge projeleri için altyapı desteği sağlanacaktır.
KİTAL çerçevesinde kablosuz haberleşme teknolojilerinin farklı alanlarına
eğilen çeşitli projeler yürütülmektedir.
▪ OFDM tabanlı 4G-5G mobil geniş bant kablosuz haberleşme sistemi projesi
▪ Dış ortam kablosuz mobil örgün ağ projesi
▪ Heterojen ağ yapılarının gerçek zamanlı ve detaylı emülasyonu projesi

KİTAL / KABLOSUZ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUARI

KABLOSUZ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUARI
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TÜMDEVRE TASARIM VE EĞİTİM LABORATUVARI

TÜTEL / TÜMDEVRE TASARIM VE EĞİTİM LABORATUVARI

TÜTEL, mikroelektronik alanında ülkemizin ilk ve en büyük araştırma altyapılarından biri olan Yarıiletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) ile eşgüdüm içinde çalışacak ve ülke
çapında fırsat eşitliği yaratacak önemli bir altyapı olarak hizmete açılmıştır.
TÜTEL ile mikrolektronik alanında ülkemize önemli bir know-how kazandırılması ve ülkemizdeki tüm paydaşların (araştırmacılar, firmalar, üniversiteler, sıradan vatandaşlar) yararlanabileceği
bir ekosistem kurulması hedeflenmektedir. Bu ekosistemde eğitim faaliyetleri yanında tümdevre tasarım, geliştirme, test ve üretim olanakları da prototip ve kavram ispatı düzeyinde hizmete
sunulacaktır. TÜTEL ile 7’den 77’ye herkesin mikroelektronik alanına olan ilgilerini ve ülke genelinde farkındalığı arttıracak tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yürütülecektir.

Amaçlar
▪ Üniversite ve firmalara tümdevre tasarım desteği için ülke çapında bir organizasyon oluşturmak
▪ Tümdevre eğitimi, tasarımı, prototip üretimi ve testi için merkez laboratuvarı kurup işletmek
▪ Tümdevre tasarımında kullanılan CAD araçları için gerekli yazılım ve lisansları sağlamak
▪ Tümdevre tasarım eğitim programları düzenlemek
▪ Tümdevre tasarımı için ulusal ve uluslararası işbirlikleri sağlamak
▪ Belirli ölçekte ve büyüklükte tümdevre üretim desteği vermek

Temel Fonksiyonlar
▪ Tümdevre eğitim merkezi olarak çalışmak
▪ CAD araçları sağlayarak tümdevre tasarım merkezi olarak çalışmak
▪ Gerekli laboratuvar altyapısını sağlayarak tümdevre test merkezi olarak çalışmak
▪ Prototip tümdevre üretim desteği sağlamak
▪ Ulusal 1.5μm, 0.7μm CMOS ve 0.25μm SiGe BiCMOS teknolojileri ile prototip tümdevre üretim
programları düzenlemek
▪ Uluslararası işbirliği ile birkaç 10-nm teknolojileri için de prototip tümdevre üretim programları
düzenlemek

Hizmetler
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▪
▪
▪
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▪

Tümdevre Tasarım Eğitimi
Tümdevre Tasarım Ortamı Desteği
Tümdevre Üretim Desteği
Tümdevre Test Ortamı Desteği
Tümdevre Araştırma Desteği
Tümdevre İşbirliği Desteği

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ
GEBZE / KOCAELİ
Kurumsal İletişim: 0 262 648 10 00
Faks: 0 262 648 11 00

İş Geliştirme Birimi: 0 262 648 11 63
Faks: 0 262 648 16 02
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