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Türk denizcilik tarihinin oldukça uzun bir geçmişi 
olduğunu biliyoruz. Anadolu Beyliklerinde başlayan 
bu çalışmaların ilk somut örneklerini, 1081 yılında, 

Emir Çaka Bey’in, İzmir’de, 50 parçadan oluşan bir 
donanma inşası ile görüyoruz. Alaattin Keykubat da  
ilk organize tersaneyi, Alanya kurdurtmuştur.  
Yıldırım Bayezid, ilk kapsamlı Osmanlı tersanesini,  
1390 yılında kurmuştur. 16’ncı ve 17’nci yüzyıllar, 
Osmanlı’nın, denizcilikte zirveye çıktığı dönem olarak 
görülmektedir. Bu dönemde Osmanlı, Süveyş’ten Tuna’ya,  
Karadeniz’den Cezayir’e kadar yayılmış; 140 tersaneye  
ve 500’ü savaş gemisi olmak üzere, 4.000 parçadan  
oluşan bir donanmaya sahip olmuştur.
Ancak takip eden yıllarda, Osmanlı’da yaşanan gerileme 
devri ile birlikte, denizcilikte oluşan potansiyel de büyük 
ölçüde yitirilmiştir. Cumhuriyet döneminde,  
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı), ilk aşamada 
bakım ve idame; daha sonra da gemi inşa kabiliyeti 
oluşturarak, Türkiye’de önemli kabiliyetler inşa etmiştir. 
Savunma sanayisinde ciddi gelişme ve millileşmenin 
yaşandığı 2000’li yıllar ise özel sektörün de dâhil 
olduğu denizcilik sanayimizin gelişip genişlemesini 
sağlamıştır. Bugün, su üstü platformlarda, denizcilik 
sektörü sanayicilerimizin ciddi bir oyuncu hâline geldiğini 
ve rekabetçilik yetkinliklerinin giderek geliştiğini 
görmekteyiz. Tüm bu gelişmelere rağmen, sektör, 
 yine de hak ettiği konuma maalesef ulaşamamıştır.  
Bunda, yeterince proje stoku yaratılamamasının yanında, 
sektörde mevcut oyuncu sayısının yüksek olması da  
bir neden olabilir.
2016 yılı itibarıyla Savunma ve Havacılık Sanayii 
İmalatçılar Derneği (SaSaD)’ne üye, bot ve gemi inşa 
firmalarımızın, askeri gemi inşa faaliyetleri açısından, 
henüz arzu ettiğimiz; ciro, ihracat ve istihdam rakamlarına 

ulaşamadığını değerlendiriyoruz. Kaldı ki Dz.K.K.lığı 
envanterindeki platformların yaş ortalaması  
34-35 yıldır ve bunların, gerek modernizasyonu gerekse 
yeni platformlarla değiştirilmesi, ciddi bir proje 
potansiyeli yaratmaktadır. Bu tabloya rağmen, var olan 
proje stokunun darlığı, sektörel olarak ülke savunma 
harcamalarının yetersiz kaldığı anlamına da gelmektedir. 
Bugün MİLGEM projesi ile orta büyüklükte komplike bir 
savaş gemisini üreten sektör, ihtiyaçlar kapsamında, daha 
değişik ve daha büyük tonajda harp gemisi üretebilecek 
yetkinliğe ve bilgi birikimine sahiptir. Bunun yanında  
Türk savunma sanayisi denizcilik ayağı; çıkarma gemileri, 
destek gemileri ve dünya pazarlarına açılan değişik tip, 
görev ve büyüklükteki bot üretiminde, kendini dünya 
pazarlarına kabul ettirmiş durumdadır.
Denizcilik sektörümüz, denizaltıların ilk ortaya çıktığı 
dönemde, denizaltı inşasını denemiş olmasına rağmen, 
bugüne kadar, bu alanda, lisans altında inşa dışında bir 
faaliyette bulunmamıştır. Bunun nedeninin de hibeler ve 
hazır alımların olduğunu biliyoruz. Ancak, hâlen devam 
eden denizaltı inşa ve modernizasyonu süreçlerinde, 
mühendislik kabiliyetlerimizin gelişmekte olduğunu;  
hatta kendi özgün tasarımımız olan Milli Denizaltı 
(MİLDEN)’nın inşasına başlayacak konuma gelmekte 
olduğumuzu da belirtmek isteriz.

Türk Savunma 
Sanayisinin 
Denizcilik 
Alanındaki 
Performansı
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Savunma ve havacılık sektörünün toplam cirosu, 2016 
yılında, 5,968 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Burada, 
bir önceki yıla nazaran %21,60 gibi bir artış sağlanmıştır. Bu 
cironun, 539 milyon dolarlık kısmı, denizcilik firmalarımıza 
aittir. Ancak askeri fabrika ve tersanelerimizin yeniden 
yapılanmaları nedeni ile kesin verilerine sahip olmamakla 
birlikte, önceki yıllardaki veriler de dikkate alınarak, toplam 
savunma ve havacılık sektörü satışında yer alan 650 milyon 
dolar, büyük oranda tersaneler cirosuna sayılabilir. Bu kabul 
ile tersaneler dâhil denizcilik sektörü cirosu, 1,1 milyar 
dolar olarak karşımıza çıkmaktadır. Denizcilik sektörümüz, 
böylece toplam cironun, yaklaşık 1/5’ine sahip olmuştur.
Denizcilik sektörümüz, 2016 yılında, 1,953 milyar dolarlık 
toplam savunma ve havacılık ihracatının, 103 milyon dolarlık 
bir kısmını elde etmiştir. Bu rakam, cirodaki  
paya göre, çok düşük gözükmektedir.
Önümüzdeki kısa ve orta vadede, savunma ve havacılık 
sektörü, 11,913 milyar dolar sipariş almıştır. Bu siparişin, 
görünürde 640 milyon doları, denizcilik sektöründeki özel 
tersaneler tarafından alınmıştır. Burada, toplam siparişlerin,
10,611 milyar doları yurt içi siparişleri olup, askeri tersanelerin 
almış olduğu siparişler dâhil değildir.
Savunma ve havacılık sektörü, 2016 yılında, 1,289 milyar 
dolar ithalatla dünyada 6’ncı sırada yer almaktadır. Birinci
sırada Hindistan bulunmaktadır. Denizcilik sektörünün ithalatı,  
128 milyon dolar olup bu rakamın büyük bir bölümü, Avrupa’dan 
güç grubu ve pervane-şaft ithalatından kaynaklanmaktadır.

Diğer platformların da ihtiyacı olan güç grubunun,  
bir şekilde üretiminin sağlanması, olası ambargolara  
karşı da Türkiye’nin elini kuvvetlendirecektir.  
Konu, açık olarak motor üretiminin gerçekleştirilmesini 
işaret etmektedir. Bunun yanında hammadde ve yarı 
mamul maddelerle birlikte, büyük ölçekli pervane  
üretimi de milli üretim ihtiyaçları listesinin başına 
konmalıdır.
Ar-Ge ve teknoloji üretimi konusunda sağlanan teşvik ve 
destekler olmazsa olmaz ihtiyaçların karşılanmasında 
kullanılmalıdır. Örneğin, pervane tasarımı için, Tuzla’da 
faaliyete geçen tasarım ofisine, gereken tüm destek 
sağlanmalıdır.
İstihdam konusunda, denizcilik sektörümüz, çekirdek 
kadroların yanında taşeron firmaları kullanmaktadırlar. 
Nitelikli insan gücü ihtiyacı, bu alt sektörümüz için de 
geçerlidir.
Yavaş olmakla birlikte, denizcilik sektörümüz, önemli 
bir gelişim aşamasındadır. Ancak kazanılan yetenekler 
ve yetkin firmaların sürdürülebilirliği, yeni politika ve 
stratejilere ihtiyaç göstermektedir. 2023 yılına kadar olan 
sürede, bu alandaki 30 milyar dolarlık pazardan, hak 
ettiğimiz payı almamız gerekmektedir.

	 Yılmaz	KÜÇÜKSEYHAN	/	yks@sasad.org.tr
	 SaSaD	Genel	Sekreter	Yardımcısı
	 TOBB	Savunma	Sanayi	Meclisi	Başkanı
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Bir ülkenin savunmasında ihtiyaç duyulan her türlü araç 
ve gerecin, yatırım malları başta olmak üzere, diğer 
bütün endüstriyel işkolları ile iş birliği içerisinde ge-

liştirildiği ve üretildiği resmi veya özel hüviyetli firmalar top-
luluğu olarak tanımlayabileceğimiz savunma sanayisi, çok 
geniş bir spektruma sahiptir. Sağlam bir denizcilik endüstri-
sini de bu platformdaki en önemli yapı taşlarından biri olarak 
tanımlamak mümkündür. Dünya ekonomisinin merkezinde 
yer alan deniz endüstrisinin etkisi, en net bir şekilde, savun-
mada hissedilmektedir.
Bireysel kullanımdaki yatlardan, küresel askeri harcamaya 
kadar her şeyi etkileyen bu alanda; küreselleşmenin etkisiyle 
her geçen gün yoğunlaşan deniz trafiğinin kesintisiz devam 
etmesi, ülke ekonomileri için vazgeçilmez hâle gelmektedir. 
Birleşmiş Milletlerin düzenleyici bir kolu olan Uluslarara-
sı Denizcilik Örgütü’ne göre, deniz taşımacılığının yüksek 
maliyet etkinliği ve güvenilirliği nedeniyle dünya ticaretinin 
%90’ının deniz yoluyla gerçekleştirildiğini göz önüne aldı-
ğımızda, nakliye ve askeri olarak denizcilik faaliyetlerini de 
dikkate almakta yarar vardır. Nitekim 1970’li yıllardan 2010 
yılına kadar geçen süre zarfında, deniz ticareti için yüklenen 
ve taşınan toplam ton sayısı, 3 kat artarak 8 milyar tona çık-
mıştır. Petrol, mineraller, nükleer ekipman ve araçlar, deniz 
taşımacılığına en fazla bağımlı olan ürünler arasındadır.
Dünyada ve ülkemizde, uluslararası ticaretin yaklaşık 
%90’ının denizyolu ile gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, 
askeri denizcilik sanayisinin gelişimine katkıda bulunmanın 
önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz deniz ticaretine ilişkin 
verilerden, istatistiksel değerlendirmeler sonucunda oluş-
turulan deniz ticaret istatistiklerini incelediğimizde, bugün; 
dünya deniz ticaret filosu 1,5 milyar DWT (Dead Weight  
Tonnage)’a; dünya deniz ticaret hacmi 9 milyar tona ve para-
sal değer bakımından dünya deniz ticareti de 9 trilyon dolar-
lık büyüklüğe ulaşmıştır. Bir denizci ülke olarak Türkiye’nin, 
bu büyüklükteki pastadan, daha fazla pay alması kaçınılmaz 
hâle gelmiştir. Türkiye, gelecek 10 yıl içinde 46 trilyon dolara 

Denizlerin 
Savunulmasında 
Akademik Katkı 
Gebze Teknik 
Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN / gorgun@gtu.edu.tr
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü

GTÜ, bilgi ve tecrübesini, farklı kurum ve kuruluşlarla da paylaşıyor. Prof. Dr. Görgün, Deniz Harp Okulu öğrencilerine, Endüstri 4.0 ile ilgili ders verirken görülüyor.

GTÜ’de, elektronik teknolojileri ile ilgili çalışmalar, kesintisiz devam ediyor.T
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ulaşması beklenen dünya ticaret hacminden daha fazla pay 
alabilmek için, denizcilik alanında, önemli hedefler doğrul-
tusunda bir politika geliştirmektedir. Dış ticaret hacminin 
%87’sinin deniz yoluyla taşınması, denizciliğimizin gelişti-
rilmesi için atılan adımların ve gerçekleştirilen faaliyetlerin 
önemini göstermektedir.

Çeşitli jeopolitik kuramların odak noktası olmuş Afro-Avras-
ya coğrafyasının merkezinde, kritik bir coğrafi konuma sahip 
olan ülkemizde, diğer alanlarda olduğu gibi, denizlerde de 
güçlü olmak durumundayız. İstikrarlı ve müreffeh bir devle-
ti idame ettirebilmek, diğer faktörlerin yanı sıra askeri açı-
dan da güçlü olmayı gerektirmiştir. Atatürk’ün belirttiği gibi: 
“Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Donanması da mühim ve büyük olmak ge-
rektir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin 
olacaktır.” Ülkemizde deniz ortamı, savunma ve güvenlik 
ekseninden baktığımızda, deniz ulaştırması açısından da her 
zamankinden daha çok önem arz etmektedir.
İleri teknolojiye gönül vermiş akademisyenleriyle, dev sanayi 
kentinde sürdürdüğü nitelikli bilimsel faaliyetleriyle ve gele-
ceğin sektörlerine verdiği yönle; sınai kalkınmanın temelini 
bilişimle sıvayan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), ülkemi-
zin denizcilik alanında gösterdiği atılıma katkı sunmak ve bu 
alandaki gelişmenin vazgeçilmez bir unsuru olmak şiarıyla 
harekete geçip bünyesinde “Denizcilik ve Yer Bilimleri” ens-
titüsünü kurmuştur. Ayrıca bu alanda çalışan akademisyen-
lerimizin ve projelerimizin sayısının arttığını, memnuniyetle 
belirtmek isterim.
Mevcut durumda, yürümekte olan ve hazırlık çalışmaları de-
vam eden askeri denizcilik projelerimiz şöyle sıralanabilir:
n Hedef Takip ve Trak Füzyon Sistemi: Hedeflerin
 takibi ve izlerinin birleştirilmesine yönelik algoritmalar
 geliştirilmektedir. Aynı hedeflere ait izlerin
 birleştirilmesi, merkezi olarak ele alınmaktadır.
n Sualtı Hedefleri Takip Sistemi: Sualtı hedeflerine
 ilişkin; mesafe, yön ve sürat kestiriminin, sadece
 kerteriz bilgilerine dayalı olarak elde edilmesine 
 yönelik algoritmalar geliştirilmektedir.
n Sensör Füzyon Temelli Görüntü Kıymetlendirme
 Sistemi: Farklı tipteki sensör verilerinin kaynaştırılması
 suretiyle ilgilenilen hedeflerin tespiti ve sınıflandırılması
 yapılmaktadır.

GTÜ’nün laboratuvar olanakları, hem üniversitenin araştırmalarına 
hem de sanayinin ihtiyaçlarına hizmet veriyor.

GTÜ’nün hedefleri arasında, 
askeri denizcilik sanayisine 
katkı sağlamak da yer alıyor.
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n Sınır ve Kritik Tesis Güvenliği için Sensör Ağı 
 Geliştirme Projesi: Akustik ve sismik etkileşime

duyarlı ve düşük maliyetli sensör düğümlerinden oluşan, 
kablosuz ve güvenli haberleşme ağına sahip bir sensör 
ağı geliştirilmektedir. Projenin ikinci aşamasında, 
geliştirilen ürün, liman korumaya yönelik olarak, 
dalgıç vb. tehditler için adapte edilecektir.

n Helikopter Uçuş Güvenlik Sistemi: Sis, kar, toz gibi 
 hava koşullarında, dağlık ve engebeli arazilerde,
 helikopterlerin, yüksek gerilim hatları ve diğer engellere
 çarpmasını önleyici, güvenli uçuş ve iniş için bir uyarı
 sisteminin prototipinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Her alanda sanayi-üniversite iş birliğinin en güzel modelini 
oluşturan üniversitemizin, Savunma Sanayii için Araştırma-
cı Yetiştirme Programı (SAYP)’na katkılarını da anımsatmak 
isterim. Bu program kapsamında, Savunma Teknolojileri  
Enstitümüz, ülkemizin savunma sanayisine yönelik ihti-
yaçları doğrultusunda, katma değerli, çağın ötesinde pro-
jeleri, sektörün en önemli şirketleri ile birlikte hayata ge-
çiriyor. SAYP Protokolü, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile 
GTÜ’nün koordinatörlüğünde yürütülüyor. Programın üyele-
ri ise ülkemizin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinden;  

ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TUSAŞ, TEI,  
FİGES, BMC ve İstanbul Shipyard oldu. Program kapsamında, 
üye şirketlerde çalışan personelin, GTÜ’de yüksek lisans ve 
doktora çalışmaları yapmaları sağlandı. Şirket personelinin, 
firmasının ihtiyacına yönelik olarak yaptığı araştırmayla, ça-
lıştığı kurum için yeni bir uzmanlık alanını, üniversitemizden 
aldığı bilgi ve tecrübe ile hayata geçirmesini amaçladık. Askeri 
denizcilik sanayisi için de Deniz Harp Okulu ile imzaladığımız 
protokol kapsamında; karşılıklı öğretim elemanı ve eğitici 
personel desteği sunulmasını; ortak etkinlikler düzenlenme-
sini hayata geçiriyoruz. Karşılıklı bilgi paylaşımı ve destek ile 
faaliyetleri etkili kılarak, kurumlar arası yardımlaşmayı sü-
rekli hâle getirmeyi ve seminer, sempozyum, kongre, konfe-
rans gibi ortak faaliyetler icra edilmesini kararlaştırdık. Kar-
şılıklı ziyaretlerle askeri denizcilik sanayisine yapabileceğimiz 
katkıları değerlendirdik ve derhal gerekli projeleri başlattık.
Akademisyenlerimizin, savunma sanayimize yönelik yürüttüğü 
projeler, ülkemizin, kısa ve uzun vadede belirlediği hedeflere 
emin adımlarla ulaşmada, hiç şüphesiz katkı sunacaktır. u

Aynı zamanda ASELSAN’ın Yönetim Kurulu Üyesi de olan
Prof. Dr. Görgün, IDEF 2017 sırasında, ASELSAN tarafından taarruz 
helikopterleri için geliştirilen sistemleri inceliyor.
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Sonoboylar; denizaltı savunma harbi, ara-
ma-kurtarma ve sualtı akustik araştırma gibi 
çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere, hava ve 

suüstü platformlarından atılabilen, sarf edilebilir 
sonar sistemleridir. İlk olarak, İkinci Dünya Sava-
şı sırasında, denizaltı tehditlerinin havadan tespit 
edilebilmesi amacıyla geliştirilmeye başlanmış-
lardır. Sualtı akustik çalışma alanının, radyo ha-
berleşmesi ile birleştirildiği sonoboylar, özellikle 
hava platformları için, maliyet etkin sualtı tespit 
yeteneği sunan sistemler olarak ortaya çıkmıştır.
Sonoboyların temel bileşenleri; faydalı yük ola-
rak adlandırılan pasif/aktif akustik sensörler, özel 
amaçlı diğer sensörler, kablo, süspansiyon ve as-
kıda kalma yapıları ile şamandıraya entegre anten, 
alıcı/verici ve güç birimleridir. Günümüzde kulla-
nımda olan sonoboylar, genel olarak; pasif, aktif ya 
da özel amaçlı sonoboylar olmak üzere, üç başlık 
altında incelenebilir.
Pasif sonoboylar; suyla temas ettikten sonra ça-
lışmaya başlayan, yalnızca dinleme yapan ve 
topladığı akustik bilgiyi, radyo haberleşmesi ile 

merkezdeki platforma (genellikle kendisini atan platform) 
gönderen, sarf edilebilir, pasif sonar sistemleridir. Deni-
zaltıların veya suüstü gemilerinin pervane gürültüsü ile acil 
durum pinger tonları gibi sesler, pasif sonoboylar tarafından 
dinlenebilmektedir.
Aktif sonoboylar; sualtında çeşitli frekanslarda ve darbe şekil-
lerinde akustik yayın yapabilen ve bu aktif yayının yankılarını 
dinleyebilen, sarf edilebilir, aktif sonar sistemleridir. Aktif so-
noboylar, özellikle hava platformları tarafından, akustik tespit 
amaçlı aktif sonar olarak tek başlarına kullanılabilecekleri 
gibi, farklı pasif sonar sistemleriyle entegre şekilde, bi-statik 
ya da multi-statik sonar operasyonlarında, kaynak olarak da 
kullanılabilmektedir. Bi-statik ve multi-statik sonar operas-
yonlarında, bir adet aktif kaynaktan yayın yapılarak farklı pa-
sif sensörler ve dizinlerden dinleme yapılmaktadır. Dinleme 
yapan sensörler, pasif sonoboylar olabileceği gibi, çekili pasif 
sonar dizinleri gibi, daha karmaşık yapılar da olabilmektedir.
Özel amaçlı sonoboylar ise derinliğe göre sıcaklık ya da tuz-
luluk değişimleri gibi bilimsel araştırma verilerinin toplan-
ması ya da arama-kurtarma amaçları için özelleştirilmiştir.
ASELSAN tarafından, hava platformları ve 
suüstü platformlarından atılabilecek şekil-
de geliştirilen ASELBUOY, dünyada en çok 
kullanılan sonoboy çeşidi olan; DIFAR tipi, 
NATO-A boyutunda, pasif yönlü bir sono-
boydur. ASELBUOY, çalışma süresi boyun-
ca, yönlü DIFAR sensörü aracılığıyla sualtı 
ortamından aldığı akustik bilgiyi, radyo ha-
berleşmesi ile VHF kanalı üzerinden, hava ya 
da suüstü platformlarına, anlık olarak gön-
derebilmektedir. Çalışma derinliği, çalışma 
süresi ve VHF haberleşme kanalı, atılma ön-
cesinde, ASELBUOY üzerinde bulunan kullanıcı arayüzünden 
programlanabilmektedir. İstenildiği durumda, çalışma süresi 
ve VHF haberleşme kanalı, merkezi platform tarafından, yine 
radyo haberleşmesi aracılığıyla uzaktan değiştirilebilmek-
tedir. Sarf edilebilir bir sistem olan ASELBUOY, görev süre-
si sonunda, radyo yayınını keserek kendisini batırmaktadır.  
ASELBUOY’un genel özellikleri, Tablo 1’de verilmiştir.

 

Türkiye’nin 
Milli Sonoboyu: 
ASELBUOY

ASELSAN, 2006 yılından itibaren, sualtı 
akustik sistemler alanında çalışmaya 
başlamış; bu doğrultuda önemli yatırımlar 
gerçekleştirmiş ve HIZIR-Suüstü Gemileri 
için Torpido Karşı Tedbir Sistemi, 
ZARGANA-Denizatılar için Torpido Karşı 
Tedbir Sistemi, ZOKA-Dekoy Ailesi, 
KULAÇ-İskandil Sistemi, ASİST-İntersept 
Sonar Sistemi gibi çeşitli özgün ürünler 
geliştirmiştir. ASELSAN, torpido karşı 
tedbir ve sonar sistemleri konusundaki 
faaliyetlerinin en yeni halkalarından 
biri olarak milli sonoboy geliştirme 
çalışmalarına, öz kaynakları ile 2015 yılı 
son çeyreğinde başlamıştır.

Şekil 2. 
ASELBUOY

Şekil 3. ASELBUOY 
Kullanıcı Arayüzü

n	 NATO A-boyutu
n	 DIFAR sensör
n	 Lokal kullanıcı arayüzü ve uzaktan komut alma 
 arayüzü ile programlanabilme
n	 1W RF çıkış gücü
n	 96 farklı VHF kanalı (136 MHz-173,5 MHz)
n	 5-2.400 Hz frekans bandında dinleme
n	 30 m ve 150 m çalışma derinlikleri
n	 0,5, 1, 2, 4 ya da 8 saat çalışma süresi
n	 Görev bitiminde kendini batırma

Tablo 1. ASELBUOY’un Genel Özellikleri

Şekil 1. Hava Platformundan Atılan Sonoboy (Temsili)
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ASELBUOY, özellikle hava platformları-
nın, düşman denizaltılarını önceden tes-
pit edebilmesi amacıyla kullanılabilece-

ği gibi, su yüzeyine çok sayıda dökülerek 
üçgenleme metoduyla tehdit denizaltıların 

konumlarının belirlenmesi amacıyla da kullanılabilmektedir.
ASELSAN tarafından geliştirilen ve testleri tamamlanan  
DIFAR sensör, iki-boyutlu bir vektör sensör olarak  
5-2.400 Hz bandında akustik bilginin yanı sıra kerteriz bilgisi 
de sağlamakta ve çoklu sensör sinyal işlemesi ile konum-
landırmaya imkân vermektedir. DIFAR sensör, birbirine dik 
iki eksende çalışan bir mekanik ivmeölçer yapısından ve tüm 
yönlü hidrofondan oluşmaktadır. İvmeölçerler ASELBUOY’a, 
tespit kabiliyetinin yanı sıra sensör içerisine entegre pusula-
dan gelen veri ile manyetik kuzeye referanslı kerteriz bilgisi 
sağlayarak konumlandırma yeteneği de kazandırmaktadır.
ASELBUOY’un tüm bileşenleri, akustik DIFAR sensörü dâhil, 
ASELSAN tarafından tasarlanmıştır. ASELBUOY tasarımın-
da, sistemin yurt içinde kolaylıkla üretilebilme özelliği, ön 
planda tutulmuştur.

Mevcut durumda ASELSAN, tasarım doğrulama çalışmaları 
kapsamında; laboratuvar, rüzgâr tüneli, gölet, havuz ve de-
niz testlerini gerçekleştirmiş; bu testlerden elde ettiği geri 
bildirimlerle ASELBUOY’u, suüstü platformlarından atılabi-
lecek ürün seviyesinde olgunlaştırmıştır.

 

Suya atılan ASELBUOY’un şamandıra aktivasyonu sonrasın-
da, kablo ve süspansiyon yapısının, akustik sensör ile birlik-
te, sualtında istenilen derinlikte stabil kalması sağlanmıştır. 
DIFAR sensörden alınan akustik veriler, standart sonoboy 
VHF kanallarından frekans modülasyonu ile yayınlanmakta 
ve bu yayınlar, suüstü platformunda konuşlu sonoboy alıcıla-
rı tarafından alınmaktadır. ASELSAN, önümüzdeki dönemde, 
ASELBUOY’larını hava platformundan atmak suretiyle saha-
daki testlerini tamamlamayı ve öz kaynakları ile başlattığı 
“Pasif Sonoboy Geliştirme Projesi” kapsamında, seri üreti-
me hazır hâle gelmeyi planlamaktadır.
ASELSAN, pasif yönlü ASELBUOY ile milli sonoboy ürün ai-
lesinin ilk bireyini ülkemize kazandırmak üzere sona yaklaş-
mıştır. Kısa vadede, sonoboy atan platformlarda kullanılabi-
lecek “Sonoboy Merkezi Sinyal İşleme Sistemi”nin yanı sıra 
“Aktif Sonoboy” geliştirilmesi için ön tasarım çalışmalarına 
başlanmıştır. “Sonoboy Merkezi Sinyal İşleme Sistemi” ile 
pasif/aktif sonoboyların, ASELSAN’ın HIZIR sistemi ile bir-
likte, bi-statik ve multi-statik sonar operasyonlarda kullanıl-
ması hedeflenmektedir. u

Şekil 4. ASELBUOY DIFAR Sensörü

Şekil 5. ASELBUOY Rüzgâr Tüneli Testlerinden Bir Görüntü.

Şekil 6. ASELBUOY 
Havuz Testlerinden Bir Görüntü

Şekil 8. ASELBUOY Deniz Testlerinden Bir Görüntü

Şekil 7. ASELBUOY Deniz Testlerinden Bir Görüntü 
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Ümit BAYRAKTAR
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MSI Dergisi: HAVELSAN; bir yandan 
su üstü ve su altı platformları için savaş 
sistemlerini, diğer yandan da Sahil 
Gözetleme Radar Sistemi gibi komuta 
kontrol bilgi sistemlerini geliştiriyor. Bu 
geniş yelpazedeki çözümlerin tek  
adresten sağlanabilmesi, müşterilerinize 
ne gibi avantajlar sağlıyor?
Savaş YANIK: Son yıllarda, silah ve 
sensör üretiminde, analog teknolojiden 
sayısal teknolojiye geçişe doğru, radikal 
gelişmeler yaşanıyor. Silah ve sensör-
ler daha akıllı hâle geldikçe, bunları 
kontrol eden yazılımlar da daha karma-
şık algoritmalarla problemleri çok daha 
kısa sürede çözmek durumda kalıyor.
Hedefimiz, komuta kontrol sistemleri-
nin; marka ve modeli ne olursa olsun, 
sensör ve silah alt sistemlerinin tüm 
kabiliyetlerini en verimli biçimde kul-

HAVELSAN Komuta Kontrol 
ve Savaş Sistemleri Genel Müdür 

Yardımcısı Savaş YANIK:

“HAVELSAN’ın, 
hedeflerine uygun 
olarak elde ettiği 

yetkinlik ve deneyimlerin 
ekonomiye katkısını, 

ihracat ile taçlandırmayı 
hedefliyoruz.”
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lanarak, komutanlarımızın, kısa süre-
de, etkin ve doğru kararlar vermesini 
sağlaması ve bu şekilde harekât et-
kinliğini arttırmasıdır. Bu da ancak, 
komuta kontrol ve bilgi sistemlerinin, 
mükemmel olarak geliştirilmesi ile 
mümkün olabilmektedir.
Komuta kontrol sistemlerinin etkinli-
ği; tehditlerin doğru değerlendirilmesi 
ve bu tehditlere hızla reaksiyon gös-
terebilmek ve tehdidi etkisizleştirmek 
için uygun angajmanların yapılmasına 
olanak sağlaması ile değerlendirile-
bilir. Ayrıca, bir komuta kontrol siste-
minin, diğer komuta kontrol sistem-
leri ile birlikte çalışabilme yeteneği  

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM)’nın, başta savaş yönetim sistemi olmak üzere, bir çok alanda vazgeçilmez 
paydaşı hâline gelen HAVELSAN, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 
HAVELSAN’ın deniz platformlarına yönelik çalışmalarının son durumu hakkında, 
HAVELSAN Komuta Kontrol ve Savaş Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı 
Savaş Yanık’tan bilgi aldık.

MİLGEM projesindeki yerli katkı oranı, GENESİS SYS sayesinde daha da arttı.

Deniz platformlarının savaş yönetim sistemleri, 
HAVELSAN’ın uzman olduğu alanların başında geliyor.
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(interoperability), hedef değerlendirme 
hassasiyetini ve angajman kararlarının 
etkinliğini arttıracağı için çok önemlidir.
Bu nedenle Silahlı Kuvvetlerimizin sa-
hip olduğu tüm komuta kontrol sistem-
lerinin birbirleriyle veri paylaşımı ve 
birlikte çalışabilmesi, temel hedef ola-
rak belirlenmiştir.
HAVELSAN, 2000’li yıllardan itibaren, 
ülkemiz açısından stratejik ürün ve 
teknoloji olarak belirlediği; “Milli Ko-
muta Kontrol Sistemlerini” geliştirmek 
üzere, Silahlı Kuvvetlerimiz ile birlikte 
yoğun çalışmalar yapmıştır. Bu çalış-
maların en önemli bölümü, Dz.K.K.lığı 
ile yürütülerek, Milli Savaş Yönetim Sis-
temi (SYS) geliştirilmiş ve platformlara 
uygulanmıştır. Dz.K.K.lığımızca belir-
lenen ihtiyaçların tümünü karşılayacak 
şekilde, milli olarak geliştirilen bu sis-
temler, deniz platformlarının tüm ka-
biliyetlerini en etkin şekilde kullanacak 
işlevselliği kazanmıştır. Bunun parale-
linde; platform, silah veya sensör üreti-
cisine bağımlılık ortadan kaldırılmıştır.
Herkes tarafından da kabul edileceği 
üzere; günümüzde hemen tüm ope-
rasyonlar, tek bir kuvvetin kabiliyeti ile 
değil; ancak tüm kuvvetlerin müşterek 
harekâtı ile etkili olmakta ve başarıya 
ulaşabilmektedir. HAVELSAN, Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için geliştir-
diği tüm yazılımlarda ve sistem çözüm-
lerinde kara, hava ve deniz unsurlarının 
birlikte harekât ihtiyacını öngörerek bu 
konudaki teknolojilere yatırımlar yap-
maktadır.
Bu yaklaşımla:
n	 Hava Kuvvetlerimiz için

geliştirdiğimiz ve geliştirmeye 
devam ettiğimiz, tüm Türkiye 
sathına yaygınlaştırılan Hava 
Kuvvetleri Bilgi Sistemini,

n	 Deniz Kuvvetlerimizin, 30’u 
 aşkın platformunda, yıllardır
 başarıyla kullanılan SYS’lerimizi ve
n	 Cesameti nedeniyle farklı

zamanlarda tedarik edilen 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının 
sistemlerinin, taktik saha için 
geliştirilen Muharebe Savaş 
Yönetim Sistemi (MSYS) ile 
entegrasyonu sonucunda kazanılan 
birikim ve deneyimlerden 
yararlanarak, güncel teknolojinin 
kullanıldığı ve stratejik seviyeden 
tek er seviyesinde komuta kontrol 
fonksiyonlarını sağlayabilen, milli 
komuta kontrol sistemi olan 
DOOB (Defense-Out Of Box) 
ürününü geliştirdik.

HAVELSAN, 
GENESİS SYS’nin 

ilk uygulamasını, 
G sınıfı fırkateynlerde 

yaptı.

14 - Ekim 2017

BARBAROS sınıfı fırkateynler, yarı ömür modernizasyonu sonrasında, G sınıfı fırkateynlerle ortak 
sistemlere sahip olacaklar.
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Silahlı Kuvvetlerin tüm unsurlarının 
yer aldığı Müşterek Resim Oluşturma 
ve Harekât Planlama ihtiyacına ce-
vap verebilecek DOOB’u, Türk Silahlı 
Kuvvetleri hizmetine sunmak üzere, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın 
projesinde görev almak için hazır ol-
duğumuzu da bu vesile ile bir kez daha 
vurgulamak istiyorum.

MSI Dergisi: HAVELSAN, deniz 
platformlarına yönelik SYS konusunda, 
Dz.K.K.lığının tek adresi konumunda. 
Su üstü platformlar için GENESİS 
ve ADVENT çözümleriniz var; ayrıca 
Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde de 
SYS’yi geliştiriyorsunuz. Öncelikle 
SYS alanında, ulaştığınız noktayı 
nasıl görüyorsunuz? Bu alanda, 
dünyada önde gelen çözümlerle 
karşılaştırdığınızda, HAVELSAN 
ürünlerinin avantajları neler?
Savaş YANIK: Dz.K.K.lığımızın uzun 
yıllar önce ortaya koyduğu “Milli Gemi” 
hedefine uygun olarak, yine Dz.K.K.lı-
ğımızdaki uzmanların desteği ile öz 
kaynaklarımızdan önemli bütçeler ayı-
rarak, SYS alanında sabırla ve azimle 
çalışmalar yaptık. Bunun sonucunda, 
Milli Savaş Yönetim Sistemimizi geliş-

tirdik. Dz.K.K.lığımızın, ilk sürümünü 
geliştirdiği GENESİS SYS yazılımını 
genişleterek; G sınıfı fırkateynlere, 
MİLGEM projesinin ilk iki gemisine ve 
iki LST gemisine uyguladık. Bu siste-
min, benzer sistemleri üreten ülkelerin 
SYS’leriyle mukayesesi sonucunda, eş 
kabiliyetlere sahip ve bazı yönlerden 
daha da üstün olduğu gözlemlenmiştir.
Dz.K.K.lığının yönlendirmesi ve lider-
liği ile SYS konusundaki yatırımlarımı-
zı arttırarak Dz.K.K.lığımız ile birlikte; 
“Ağ Destekli Veri ENTegre” (ADVENT) 
SYS’yi geliştiriyoruz. 2017 başların-
da, ilk sürümü tamamlanan yazılım,  
GENESİS SYS’den kazanılan deneyim-
lerle ve modern bir mimari yaklaşımla 
yeniden tasarlanmış ve özel donanım 
gerekliliğinden olabildiğince arınmış 
olarak geliştirilmektedir. Birçok açı-
dan üstün kabiliyetlere sahip ADVENT 
SYS ile görev kuvvetlerimizin, harekât 
sahasındaki hâkimiyet ve etkinliğinin, 
en üst düzeye çıkacağını değerlendi-
riyoruz.
Bu çalışmaların paralelinde, çok zorlu 
çalışma şartlarına sahip özel bir plat-
form olan, Milli Denizaltı projemiz için 
de benzer modelle hazırlık ve çalış-
malarımız devam ediyor.

Geliştirdiğimiz SYS’lerde, en son tek-
nolojileri kullanıyoruz. Tüm yazılımlar 
tarafımızdan geliştirildiği için, sensör 
ve silahlara bağımlılık sorunu bulun-
muyor. Bu platformlara uygun her 
türlü sistemi, SYS’ye entegre edebil-
mekteyiz. Böylece Dz.K.K.lığımızın; 
sensör, silah, haberleşme ve diğer 
destek amaçlı teçhizatın seçiminde, 
önemli ölçüde esnekliğe sahip olma-
sına olanak sağlanmıştır.
Geliştirilen savaş yönetim sistemleri, 
ihraç edilebilir ürünler arasında en 
kabiliyetli olmasının yanı sıra işletim, 
idame ve bakım kolaylığına sahiptir. 
Her türlü platforma, kolaylıkla adapte 
edilebilmektedir.

MSI Dergisi: HAVELSAN ürünlerinin 
daha da geliştirilmesi gereken 
noktaları var mı; bu konuda neler 
yapıyorsunuz?
Savaş YANIK: Öncelikle, hiçbir siste-
min mükemmel olmadığının altını çiz-
mek istiyorum. Ayrıca, ihtiyaçlar gün 
be gün çeşitlenmekte, değişmekte… 
Paralelinde, bilgi kaynakları da çeşit-
lenmekte, veriler büyümekte... Tek-
noloji geliştikçe, daha geniş bir alan-
da harekât ihtiyacı ortaya çıkmakta. 
Dz.K.K.lığının, Afrika, Basra Körfezi 
ve Aden Körfezi’nde gerçekleştirdiği 
operasyonlar, bu harekât sahasının, 
ne kadar büyüdüğünün bir göstergesi. 

Geliştirdiğimiz SYS’lerde, en son teknolojileri kullanıyoruz.  
Tüm yazılımlar tarafımızdan geliştirildiği için, sensör ve silahlara 
bağımlılık sorunu bulunmuyor. Bu platformlara uygun her türlü 
sistemi, SYS’ye entegre edebilmekteyiz. Böylece Dz.K.K.lığımızın; 
sensör, silah, haberleşme ve diğer destek amaçlı teçhizatın seçiminde, 
önemli ölçüde esnekliğe sahip olmasına olanak sağlanmıştır.

HAVELSAN imzalı savaş yönetim sistemleri, dünya denizlerinde de operasyonel olarak kullanılıyor.

©
 M

SI
 D

er
gi

si

©
 H

A
V

ELSA
N



MSI DENİZ SİSTEMLERİ SEMİNERİ 2017 / HAVELSAN

16 - Ekim 2017

Bu sebeple ürününüz, aslında hizmete 
sunulduğu gün eskimeye başlıyor. Bu 
nedenle çalışmalarımızı yönlendirir-
ken öncelikle Dz.K.K.lığımızın, gelece-
ğe yönelik; harekat, lojistik ve eğitim 
ihtiyaçlarını yakından takip ettiğimizi 
vurgulamak istiyorum. Bu ihtiyaçları 
karşılayacak komuta ve kontrol tek-
nolojilerini iyileştirmeye çalışıyoruz; 
birçok ürün geliştirme (Ür-Ge) ve sı-
fırdan Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Di-
ğer yandan, en son sensör, silah ve 
haberleşme ürünlerini ve teknolojile-
rini sürekli inceliyoruz. Günümüz sen-
sör ve silahları, daha akıllı hâle geldi. 
İnsansız deniz platformları, yaygın ve 
daha büyük ölçekli olmaya başladı. Bu 
konularda da Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri 
oluşturmakta ve öz kaynaklarımızdan 
önemli ölçüde yatırım yapmaktayız.

Yeni Projelere Hazırız
MSI Dergisi: Savaş gemileri, 
envanterde onlarca yıl hizmet veren 
platformlar. Örneğin TCG GÖKOVA 
(F-496), 37 yıldır hizmet veriyor. Bu 
uzun hizmet süresi boyunca gelişen 
teknoloji ve kullanıcı gereksinimleri 
doğrultusunda, savaş sistemlerinin 
modernize edilmesi de söz konusu. 
HAVELSAN’ın önünde nasıl bir yol 
haritası var?
Savaş YANIK: GENESİS SYS kullanı-
larak modernize edilen gemilerimi-
zin efektif kullanım ömrü, 20-25 yıl 
uzamıştır. Milli sistemlerin moderni-
zasyonu ve modern teknoloji ile ye-
niden yapılandırılması, daha hızlı ve 
daha az maliyetle yapılabilmektedir.  
Dz.K.K.lığının gelecekteki modernizas-
yon ve yeni platform ihtiyaçlarını yakın-
dan takip eden HAVELSAN, Dz.K.K.lığı 

envanterindeki tüm platformları, milli 
SYS’ler ile donatarak hem müşterek 
görevleri mümkün kılabilen hem de 
lojistik faaliyetleri kolaylaştıracak bir 
komuta kontrol kültürünü oluşturmak 
üzere, bir teknoloji yol haritası ve eylem 
planı hazırlamıştır.

MSI Dergisi: HAVELSAN’ın SYS’leri; 
G sınıfı fırkateynler, MİLGEM; YTKB, 
LST ve LPD gibi farklı platformlarda 
kullanılıyor. Bunlar arasında, bazı 
farklılıklar da olabiliyor. Bu çeşitliliğin 
getirdiği bakım ve idame zorlukları ile 
nasıl başa çıkıyorsunuz?
Savaş YANIK: Komuta kontrol sistem-
leri geliştiren kuruluşlar için hedef; 
platformların özelliklerinden kaynakla-
nacak değişiklik gereksinimlerini en aza 
indirgemek ve ortak bir teknolojik altya-
pıyı, asgari zaman ve kaynak kullanımı 
ile her platforma uygulayabilmektir.
Platformların fiziksel ve işlevsel özel-
likleri yanında kullanım konseptleri-
ne uygun olarak; silah, sensör ve alt 
sistem konfigürasyonlarında değişik-
lik olması, kaçınılmaz bir durumdur. 
SYS’nin, bu değişikliklere göre kolay-
ca uyarlanabilir olma özelliği, tasarım 
ve geliştirme sırasında göz önünde 
tutulması gereken önemli özellikler-
den birisidir. Çünkü sistemin yaşam 
döngüsündeki bakım-idame ve gün-

celleme-yükseltme maliyetleri, sahip 
olma maliyetinin katları boyutundadır 
ve toplamda, en büyük kalem olarak 
yer almaktadır.
HAVELSAN, bu durumun farkındalığı 
ile çözümlerini; platform konfigüras-
yonu ve işlevsel özelliklerindeki deği-
şikliklerin, büyük bir yeniden geliştir-
me yapılmadan kolayca uyarlanabilir 
olmasını sağlayacak şekilde tasarla-
makta ve geliştirmektedir.

MSI Dergisi: HAVELSAN, Pakistan’ın 
AGOSTA sınıfı denizaltılarının 
modernizasyonunda da rol alıyor. Bu 
projedeki çalışmalarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?
Savaş YANIK: HAVELSAN, sualtı sis-
temlerinde edindiği bilgi birikimini, 
sadece ülkemizde değil yurt dışında 
da kullanarak ihracatımıza katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir. Bu hedef 
doğrultusunda, sizin de söylediğiniz 
gibi Pakistan AGOSTA sınıfı denizaltı 
modernizasyon projesinde, çok önem-
li bir rol üstlenmiştir.
AGOSTA 90B Sınıfı Denizaltıların Yarı 
Ömür Modernizasyonu projesinin ana 
yüklenicisi, aynı zamanda bir iştiraki-
miz olan STM. Projede, STM’nin alt yük-
lenicisi olarak, Entegre Sualtı Komu-
ta Kontrol Sistemi (ESKKS), Denizaltı 
Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) ve radar, 

HAVELSAN, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının savaş yönetim 

sistemleri tedarikçisi olma özelliğini, 
LST projesi ile sürdürüyor.
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periskop ve ESM gibi akustik olmayan 
sensörlerin ESKKS’ye entegrasyonu, 
HAVELSAN tarafından sağlanacaktır.
Sonar, silah kontrol ve komuta kont-
rol sistemlerinden oluşan ESKKS‘nin 
sistem çözümü, analizi, tasarımı, 
geliştirilmesi, test ve entegrasyonu,  
HAVELSAN sorumluluğunda gerçek-
leştirilmektedir.
2016 yılı sonunda sözleşmesi imzalanan 
proje, ön tasarım aşamasındadır. 4 yıl-
dan kısa bir süre içerisinde, denizaltı, 
modernize edilmiş olarak Pakistan De-
niz Kuvvetlerinin kullanımına sunula-
caktır. Projenin ilerlemesinde tesis edi-
len güven ve olumlu görüntü nedeniyle 
Pakistan Deniz Kuvvetleri, birinci deni-
zaltının modernizasyonu devam eder-
ken ikinci denizaltının da aynı model ile 
modernize edilmesine karar vermiştir. 
Önümüzdeki günlerde de ikinci denizal-
tının sözleşmesini imzalayacağız.

MSI Dergisi: HAVELSAN, Milli Denizaltı 
Projesi’ne yönelik hangi hazırlıkları 
yapıyor? Bu projede hangi rolleri 
üstlenmek istiyor?
Savaş YANIK: Bu boyuttaki projelerin 
hayata geçirilmesi ve sonuca ulaşması, 
çok uzun ve zorlu süreçler gerektiriyor. 
MİLGEM projesinin gündeme gelişi, 
80’li yıllara kadar uzanıyor. Milli Deni-
zaltı da hadi denince olacak bir şey değil.  

Bunun için, çok daha önceden, Milli De-
nizaltı’ya giden yolun planlanması gere-
kiyor. Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP), 
denizaltı modernizasyon projeleri, milli 
torpido ve milli sonar çalışmaları, bu 
zorlu yolun ara kilometre taşları; ula-
şılması gereken ara hedefler olarak 
belirlendi. Bu planlamaların içerisinde, 
Dz.K.K.lığının su üstü ve hava platform-
larında, SYS alanında çözüm ortağı olan  
HAVELSAN’a da tüm Denizaltı Entegre 
Sualtı Komuta Kontrol Sistemleri ve 
Torpido Atış Kontrol Sistemleri konu-
sunda yetkinlik kazanma görevi düştü.
2009 yılında imzalanan YTDP ile birlikte 
HAVELSAN, sualtı dünyasına fiilen giriş 
yaptı. REİS sınıfı olarak adlandırılan bu 
yeni denizaltıların; Sonar Entegre Sual-
tı Komuta Kontrol Sistemlerinin, SYS ve 
Denizaltı Veri Dağıtım Sistemi gibi kritik 
alt bileşenlerinde, HAVELSAN teknolo-
jisi ve ürünleri kullanılacak. Ayrıca tor-
pido atış kontrol sistemi üretimi ve de-
nizaltıya entegrasyonu da HAVELSAN  
sorumluluğunda.
HAVELSAN, bu projede, sadece yazı-
lım ve donanım geliştirme değil, tüm 
sistemin entegrasyon ve sistem mü-
hendisliği faaliyetlerinde sorumluluk 

alıyor. Proje kapsamında, denizaltı 
komuta kontrol sisteminin yazılım ve 
donanım olarak eşleniği olan Kara-
ya Konuşlu Test Sistemi, HAVELSAN 
merkez tesislerinde kuruldu. Ayrıca 
REİS sınıfı denizaltılarda kullanılacak 
olan Mk-48 torpidolarının atış kontrol 
sistemi, Raytheon firmasının alt yük-
leniciliğinde, HAVELSAN tarafından 
üretilmekte ve test edilmektedir.
HAVELSAN, bu proje ilerlerken, para-
lelde sualtı sistemlerine yönelik Ar-Ge 
projeleri başlattı. Tamamı HAVELSAN 
ürünü olan Milli Sualtı Entegre Deni-
zaltı Komuta Kontrol Sistemi (SEDA) 
yazılımını geliştirdi ve bu yazılım, Pa-
kistan AGOSTA denizaltı modernizas-
yonunda kullanacak. Yine HAVELSAN 
öz kaynakları ile geliştirilen Torpido 
Atış Kontrol Sistemi (TORAKS) de 
ürün ailemizde yerini aldı.
HAVELSAN’ın sualtı sistemleri ko-
nusunda yürüttüğü ve tamamladığı 
projelerde nihai hedefi, Milli Deni-
zaltı’dır. HAVELSAN, Milli Denizaltı 
için, tamamen yerli ve milli bir Tor-
pido Atış Kontrol Sistemi’ni de içe-
ren “Sonar Entegre Denizaltı Komuta 
Kontrol Sistemi”ni geliştirmektedir. 
HAVELSAN, sadece Denizaltı Komuta 
Kontrol Sistemi yazılım ve donanım 
üreticisi olmanın ötesine geçmeyi 
hedefliyor. HAVELSAN, sistem çözü-
münü üretecek, tüm sistemin tasarı-
mını yapacak, sistemi geliştirecek ve 
platforma entegre edecek kapasiteye, 
bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir. 
Hedefimiz, akustik ve akustik olmayan 
sensörlerin, silahların entegrasyonu 
da dâhil olmak üzere, Milli Denizal-
tı’nın, Entegre Sualtı Komuta Kontrol 
Sistemi’nin tüm sorumluluğunu üst-
lenmektir.
Bildiğiniz gibi HAVELSAN, simüla-
törler konusunda da yoğun olarak 
çalışıyor. Bu alanda, Milli Denizaltı 
hedefimize giden yolda, önemli bir 

HAVELSAN, denizaltılarla ilgili kabiliyetlerinin geldiği noktayı, Pakistan’ın AGOSTA 90B Sınıfı 
Denizaltıların Yarı Ömür Modernizasyonu projesinde ortaya koyuyor.

HAVELSAN, su üstü ve 
su altında olduğu gibi 

havada da Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının çözüm 

ortakları arasında.
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ara kilometre taşı olan, 209 sınıfı de-
nizaltılarımızın dalış simülatörünü, 
başarı ile tamamladık. Çok yakın bir 
zamanda, Gölcük’teki eğitim binasına 
kurularak kullanıcı eğitimleri için hiz-
mete başlayacak. Dolayısıyla Milli De-
nizaltı’nın hem tasarım ve geliştirme 
fazlarında hem de Milli Denizaltı’da 
görev yapacak personelin eğitimle-
rinde kullanılabilecek denizaltı dalış 
simülatörleri de bizim yetkinliğimiz 
bulunan ve görev almak istediğimiz 
alanlar arasında.

MSI Dergisi: SYS alanındaki diğer 
ihracat çalışmalarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?
Savaş YANIK: MİLGEM projesine katkı 
sağlayan tüm Türk savunma sanayisi 
firmaları, takdir edilecek bir iş birliği 
yaklaşımı içerisinde, ihracat fırsatla-
rını da değerlendirmektedir. SSM’nin 
öncülüğünde yürütülen pazarlama 
faaliyetleri, şimdiden meyvelerini ver-
meye başlamış ve özellikle Pakistan 
ile önemli anlaşmalar imzalanmıştır. 
Ayrıca, özellikle son dönemde, strate-
jik ortak olarak görülen Körfez ülke-
lerinde, pazarlama faaliyetleri hassa-
siyetle icra edilmektedir.

Farklı İhtiyaçlara 
Yetkin Ürünler
MSI Dergisi: Türkiye’de bilinen ismiyle 
“Müşterek Resim” projesinin eşleniği 
bir C4IS sistemini, Umman Silahlı 
Kuvvetleri’ne teslim edeceksiniz. 
Gemilerde de uzantısı bulunacak olan 
DOOB temelli bu entegre Komuta Kontrol  
Sistemi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Savaş YANIK: Stratejik ve operas-
yonel seviyede, komuta ve kontrol 
fonksiyonları ile kara, hava ve deniz 
kuvvetlerinden gelen verileri derleyip 
sergileyerek karargâhtaki karar des-
tek kabiliyetini arttıran DOOB yazılımı, 
tamamıyla HAVELSAN öz kaynakları 
ile geliştirilmiştir. NATO tatbikatların-
da test edilen sistem, gösterdiği başa-
rıyla henüz sahaya inmeden adından 
söz ettirmiştir.
Sistem; NATO’daki gelişmeler, müş-
terek planlama ve harekât, verilerin 
etkin ve hızlı paylaşımı gibi ihtiyaçla-
ra cevap verecek şekilde tasarlanıp 
geliştirilmiştir. Diğer yandan, siste-
min en can alıcı özelliklerinden biri, 
herhangi bir kuvvet yapısına (organi-
zational structure) kolaylıkla adapte 
edilebilmesidir. DOOB sistemi ayrıca, 
Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından 

icra edilen bir tatbikatta, Komuta 
Kontrol Sistemi olarak kullanılmış ve 
kabiliyetleri denenmiştir.
Umman Savunma Bakanlığı tarafın-
dan açılan ihale; hâlen SSM tarafından 
tedarik süreci devam eden Müşterek 
Resim projesiyle, boyutu dışında, he-
men hemen aynı kapsamı içeriyor. 
Gerek DOOB’un güncel teknoloji ile 
üretilmiş olması yanında beklenenle-
ri eksiksiz karşılıyor olması gerekse 
ömür döngüsü maliyetinin rakipleri-
mize göre çok avantajlı olması, Um-
man’daki ihalede, HAVELSAN’ın seçil-
mesini sağladı.

MSI Dergisi: Gemi Veri Dağıtım 
Sistemi (GVDS) çözümünüz, MİLGEM 
ve YTKB’de kullanıldı; YTDP’de de 
kullanılacak. Bu ürününüzün geleceği 
ile ilgili öngörüleriniz neler?
Savaş YANIK: GVDS,  MİLGEM ve  
YTKB’nin yanı sıra LST’de de kullanıl-
dı. Şu ana kadar 16 YTKB, 2 MİLGEM 
ve 1 LST olmak üzere, toplam 19 ge-
mide, faal olarak 7/24 saat esasında 
çalışmaktadır. Biliyorsunuz, bulundu-
ğu platformun kalbi niteliğindeki bu 
ürünün tamamı, HAVELSAN mühen-
disleri tarafından tasarlanıp geliştiril-
di. HAVELSAN’a tescilli bu ürün ailesi, 
3 tip çözümü bünyesinde barındırıyor:
n	 Küçük gemi çözümü (YTKB gibi 
 karakol botları ve hücumbotlar),
n	 Orta ve büyük ölçekli gemi çözümü
 (MİLGEM, LST, LHD, Test ve 
 Entegrasyon Gemisi, 
 BARBAROS vb.),
n	 Denizaltı çözümü (YTDP, 
 Pakistan AGOSTA, PREVEZE vb.).
Bu ürün ailesi, son 10 yıl içerisinde 
inşa edilen birçok gemide kullanıldı-
ğı gibi, şu an sözleşmesi imzalanmış 
veya imzalanmak üzere olan, 30’a yakın 
platformda da 2025’e kadar hizmete gi-
recektir. Bunlara örnek vermek gere-
kirse devam eden LHD, MİLGEM (3&4), 
YTDP gibi projeleri sayabilirim. Söz-
leşme aşamasındaki BARBAROS Yarı 
Ömür Modernizasyonu, PREVEZE Yarı 
Ömür Modernizasyonu, DIMDEG ile hâ-
len tedarik süreci devam eden MİLGEM 
(5&8), GÜR sınıfı gibi ilave projeler de 
hesaba katılırsa bu sayıya ulaşılıyor.
Görülebileceği gibi, savaş gemisi ve 
denizaltı üretimi devam ettikçe, GVDS  
türevlerine ihtiyaç devam edecektir. 
Platformların değişen silah ve sen-
sörlerine bağlı olarak artan entegras-
yon ihtiyaçlarının karşılanması için,  
kullanıcıların memnun olduğu bu ürün 

Hedefimiz, Milli Denizaltı’ya giden yolda, sistemimizin, öncelikle 
modernizasyon projelerinde kullanılabilmesini sağlamak ve daha 
sonra da tabii ki kendi milli torpidomuzun atış kontrol sistemini, 
torpidoya özel olarak geliştirmektir.
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ailesini geliştirmeye ve günün şart-
larına uygun hâle getirmeye devam  
ediyoruz.

MSI Dergisi: Torpido Atış Kontrol 
Sistemi (TORAKS) ile ilgili 
çalışmalarınızın son durumu 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Bu çalışmalarınız kapsamında, 
torpido üreticileri ile iş birliği de 
yapıyor musunuz?
Savaş YANIK: YTDP kapsamında, SSM 
tarafından, HAVELSAN’a, denizaltı 
platformlarına, herhangi bir torpidoyu 
veya sensörü entegre edebilme kabili-
yetinin kazanılması görevi verilmiştir.
HAVELSAN, bu görevi yerine getire-
bilmek ve sualtı platformları ile ilgili 
koyduğu hedeflere ulaşabilmek için, 
sadece mevcut projelerde yer almak-
la yetinmemiş; kendi öz kaynakları ile 
Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri üzerinde ça-
lışmaya karar vermiştir. TORAKS, bu 
projelerden biridir.
Bu projemiz ile tüm platformların ve 
modern torpido silahlarının ortak özel-
liklerini içerecek ve farklı platformlar-
da kullanılması mümkün bir Torpido 
Atış Kontrol Sistemi geliştirdik. Ge-
liştirilen ürün; Torpido Silah Kontrol, 
Torpido Arayüz, Torpido Güdüm Yazı-
lımlarını da içeren, torpido ile arayüz 
sinyal alışverişini gerçekleştirebilen bir 
sistem. Bu sistem, ürün hâline gelmiş-
tir ve geliştirilmesi devam etmektedir. 
Sistemin geliştirilebilmesi için bir zo-
runluluk olarak, denizaltı torpido kova-
nı ile jenerik bir torpidoyu, gerçek sin-
yal seviyelerinde emüle edecek sistemi 
de geliştiriyoruz. Bu sistem, yazılım ve 
donanım açısından, büyük bir olgunluk 
seviyesindedir. YTDP’de, torpido enteg-
rasyonu kapsamındaki çalışmalar ve 

gerçek donanım üzerinde gerçekleşti-
rilenler, HAVELSAN’a, kâğıt üzerinde 
değil, mühendislik seviyesinde bir de-
neyim ve bilgi birikimi sağladı.
Hedefimiz, Milli Denizaltı’ya giden 
yolda, sistemimizin, öncelikle mo-
dernizasyon projelerinde kullanıla-
bilmesini sağlamak ve daha sonra da 
tabii ki kendi milli torpidomuzun atış 
kontrol sistemini, torpidoya özel ola-
rak geliştirmektir. Bu maksatla SSM, 
Dz.K.K.lığı ve ROKETSAN’a, bu ürünü-
müzü tanıtıp anlattık. Bilgi birikimimiz 
ve tecrübemiz ile hem modernizasyon 
projelerinde hem de özellikle Milli 
Torpido Projesi kapsamında, her aşa-
mada destek vermeye hazır ve istekli 
olduğumuzu da ifade ettik.

MSI Dergisi: HAVELSAN’ın, 
TORAKS’ı kendi öz kaynakları ile 
geliştirdiğini söylediniz. Deniz 
platformlarına yönelik bu kapsamda 
yürüyen başka çalışmalarınız da var mı?
Savaş YANIK: Deniz platformları için 
SYS geliştiriyorsanız işin doğası gere-
ği, sensör ve silahlardan oluşan savaş 
sisteminin platforma entegre edilme-
si ve sistem performansının bütünle-
şik olarak test edilmesi aşamalarında, 
birçok sorun alanları ile karşılaşmanız 
kaçınılmaz. Bu özel sorun alanlarına 
da özel çözümler üretmek gerekiyor. 
Öz kaynaklarımızla bu tür niş sorun 
alanlarına çözüm üretmek için çalış-
tığımız projelerden biri de HAVELSAN 
Denizaltı Otomatik Performans Analiz 
Sistemi; kısa adıyla HD-OPERA.
Savaş sistemlerinin performanslarının 
denizde test edilmesi, uzun zaman ge-
rektiren ve yüksek maliyetli faaliyetler. 
Örneğin, gerçek harekât ortamında, bir 
sensörün yön ve mesafe hassasiyetini 

ölçebilmek için, öncelikle gerçek or-
tamlarda uzun testler uygulayıp veri 
toplamak ve bu verilerin analizi gere-
kir. Hata ile karşılaşıldığında, bunun 
sensörden mi yoksa sensöre bilgi sağ-
layan navigasyon sisteminden mi kay-
naklandığını analiz etmeniz gerekir. Bu 
işlem için harcanan zaman ve maliyeti 
azaltabilmek maksadıyla Denizaltı Bil-
gi Dağıtım Sistemi’ni alt sistem olarak 
kullanan HD-OPERA sistemini geliştir-
meye başladık.
HD-OPERA; denizaltı navigasyon sis-
temine bütünleşik olarak:
n	 Hem radar, sonar, periskop gibi
 sensörlerden hem de test 
 platformundan gerçek zamanlı 
 veri toplayan,
n	 Referans yön ve mesafe bilgileri 
 ile sensör yön/mesafe verilerinin,
 mevcut geometrilerdeki bağıl 
 paralaks hatalarını düzelten ve
n	 Denizde test yaparken ortaya çıkan
 sistem hatalarını, anında kullanıcıya
 gösteren bir sistemdir.
Bu sayede, daha deniz testleri esna-
sında, sensör performansında bir so-
run olup olmadığı, anında tespit edi-
lebilmektedir. Eğer bir sorun varsa 
platform üzerindeki diğer sensörlerin 
de ölçümleri dikkate alınarak sorunun 
sensörden mi yoksa navigasyon sis-
teminden mi kaynaklandığı, kolayca 
ayrıştırılmaktadır. Eğer sensörlerin 
ölçüm performansı limitler içerisinde 
ise kabul testleri için gerekli çıktıları 
da kullanıcıya sağlamaktadır.

MSI Dergisi: Sahil Gözetleme Radar 
Sistemi projesinin, Sahil Güvenlik 
Komutanlığına katacağı yetkinlikler 
ve projenin son durumu hakkında bilgi 
verir misiniz?

Savaş harekât 
merkezleri, GENESİS 
ile birlikte modern bir 
görünüme kavuştu. 
Fotoğrafta, MİLGEM 
sınıfı korvetlerin 
savaş harekât 
merkezi görülüyor. ©
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Savaş YANIK: Gözetleme sistemle-
rinin etkinliğinde; sorumluluk saha-
sının sürekli izlenebilmesi ve kısa 
sürede reaksiyon verilmesine yönelik 
sağladığı olanaklar önemlidir. Tesis 
edilecek gözetleme istasyonlarında 
toplanan E/O ve radar temas verileri, 
Kimliklendirme Merkezlerinde işle-
nerek Harekât Merkezi’ne aktarılıp 
“Su Üstü Resmi”nin oluşturulması 
için kullanılacaktır. Proje tamamlan-
dığında, diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarından alınan verilerin füzyonu ile 
desteklenen sistem sayesinde, Türki-
ye kara suları ve münhasır ekonomik 
bölgelerinde, kesintisiz gözetleme 
yapılarak kolluk ve arama kurtarma 
gibi operasyonel faaliyetlerin koordi-
ne edilmesi ve bunların, hem bölgesel 
hem de tek merkezden yürütülmesi 
mümkün olacaktır. Bu yetenek; mev-
cut kaynakların etkin kullanımıyla 
kısa sürede reaksiyon verilebilmesi 
anlamına gelir.
Sistem tasarımı, genişletilebilir şe-
kilde yapılmıştır. Yeni ihtiyaçlara göre 
kolayca genişletilebilir ve yeni istas-
yon ve harekât merkezleri eklenebilir.
Gelinen aşamada, Gözetleme İstas-
yonları ve Harekât Merkezleri inşa-
atları ile donanım tedariklerini ta-
mamladık. Yazılım geliştirme ve test 
çalışmalarına devam etmekteyiz.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde, 
HAVELSAN’ı, SYS alanında yurt dışı 
firmalarla iş birliği içinde görecek 
miyiz? Bu yönde yürüttüğünüz 
görüşmeler ya da planlarınız var mı?
Savaş YANIK: HAVELSAN’ın bu alan-
daki yetkinlik seviyesini açıklama fır-
satı veren bu sorunuz için teşekkür 

ederim. Öncelikle HAVELSAN olarak 
birinci misyonumuz, dışa bağımlı ol-
madan, ihtiyaç duyulan sistemleri, 
tamamen yerli olarak, Türk Silah-
lı Kuvvetlerinin hizmetine vermek-
tir. Bu itibarla milli platformlar için 
geliştirilen SYS’lerin tamamı, Türk 
mühendisleri tarafından tasarlanıp 
geliştirilmektedir. HAVELSAN olarak 
savaş sisteminin, SYS ve sistem en-
tegrasyonu sorumluluğunu üslendik.  
SYS geliştirme konusunda, dış kaynak 
kullanma ihtiyacımız yok; ancak bil-
diğiniz gibi, hâlen platformlarda kul-
lanılan silah ve sensörlerin bir kısmı 
ithal ediliyor. Bu sistemlerin enteg-
rasyonunu yapabilmek için, üretici fir-
malarla (OEM) iş birliği yapıyoruz.
Hedefimiz, savunma sistemlerimizin, 
%100 milli olarak üretilmesi. Türk 
savunma sanayisinin paydaşları ola-
rak, hepimiz, SSM eşgüdümünde ve  
TSKGV liderliğinde, bu hedefe ulaş-
mak için, iş birliği içinde, var gücü-
müzle çalışıyoruz.
Savunma sistemlerinin sahip olma ve 
işletme maliyetlerinin ne kadar yük-
sek olduğunu biliyorsunuz. Kendi sis-
temlerimizin geliştirilmesinin Türkiye 
ekonomisine olumlu katkısı, bu çalış-
maların başarılı sonuçlanmasının öne-
mini açıklamak için yeterli. HAVELSAN, 
hedeflerine uygun olarak, çok önem-
li yetkinlikler ve deneyimler edindi.  

Bu yetkinliklerin ekonomiye katkısını, 
ihracat ile taçlandırmayı hedefliyoruz. 
Bunu başarmak için, SSM koordine-
sinde ve milli firmalarımızla iş birliği 
içerisinde, ihracatı önceliklendirmiş 
durumdayız. Pakistan Denizaltı Mo-
dernizasyon Projesi, bunun için çok 
güzel bir örnek. Pakistan’da AGOSTA 
ve Umman’da C4IS (Müşterek Resim) 
projeleri ile ilk adımlar atıldı. İnşallah 
devamı da gelecek. Özellikle dost ve 
kardeş bazı ülkelerdeki firmalarla iş 
birliği ve ortak üretim fırsatlarını de-
ğerlendiriyoruz. Diğer yandan, özel-
likle gemi modernizasyonu ihtiyacı 
olan ülkelerdeki projeler için, ulusla-
rarası iş modelleri ve iş birlikleri de 
doğal olarak gündemimizde yer alıyor.

HAVELSAN Komuta Kontrol ve  
Savaş Sistemleri Genel Müdür 
Yardımcısı Savaş Yanık’a, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

HAVELSAN, hedeflerine uygun olarak, çok önemli yetkinlikler 
ve deneyimler edindi. Bu yetkinliklerin ekonomiye katkısını, 
ihracat ile taçlandırmayı hedefliyoruz. Bunu başarmak için, 
SSM koordinesinde ve milli firmalarımızla iş birliği içerisinde, 
ihracatı önceliklendirmiş durumdayız. 

20 - Ekim 2017

Yeni Tip Karakol 
Botları da çeşitli 
HAVELSAN 
sistemleri ile 
görev yapıyor.
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MSI Dergisi: STM, gemi tasarlayan, 
gemi inşa ve teslim sürecini 
yöneten; ama tersanesi olmayan 
bir firma. Bu tabloda, STM’yi, 
deniz platformları alanında nasıl 
konumlandırıyorsunuz? Örneğin, 
STM için, bu alanda “ana yüklenici” 
ifadesini kullanabilir miyiz?
Davut YILMAZ: STM’yi, beyaz yakalı 
mühendislik kadrosu ile denizaltılar 
dâhil askeri gemi inşa projelerinde; 
özellikle gemi inşa yan sanayimizin 
gelişmesine ve sanayileşmeye önem 
veren tersanelerimiz ile birlikte çalışan 
ve geleceğe yönelik olarak süreklilik ve 
gelişime öncülük eden, sanayileşme ve 
ihracata önem veren bir firma olarak 
tanımlayabiliriz.
Personel kadrosu, organizasyonu ve 
mevcut tecrübe birikimi ile bir tersane 
operasyonuna uygun yapımız ve dizayn, 
Ar-Ge, detaylı planlama ve keşiflendir-
me, sistem-ürün tedariki ve tedarikçi 
yönetimi, proje ve sözleşme yönetimi 
ve ELD faaliyetleri konusunda ulaştı-
ğımız deneyim sayesinde, yurt içinde 

denizaltı modernizasyon projelerinin; 
yurt dışında da Pakistan Denizde İkmal 
Gemisi ve AGOSTA Sınıfı Denizaltı Yarı 
Ömür Modernizasyon projelerinin ana 
yüklenicisi olarak çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz. Diğer yandan, yine yurt 
içindeki ve yurt dışındaki çeşitli askeri 
gemi inşa ve modernizasyon projele-
rinde, ana yüklenici olmaya yönelik ça-
lışmalarımız devam ediyor.
Bu çerçevede STM’nin, nitelikli ve yet-
kin uzman mühendisleri ve teknik per-
soneli ile askeri gemi projelerine yö-
nelik olarak verilecek her türlü görevi, 
layıkıyla yerine getireceğini belirtmek 
isterim.

MSI Dergisi: STM’nin bu konumunu, 
dünya geneline baktığınızda nasıl 
görüyorsunuz? STM ile aynı konumda 
değerlendirebileceğiniz başka 
firmalar var mı?
Davut YILMAZ: Askeri gemi inşa ve 
modernizasyon projeleri; uzun soluklu, 
kurumsal organizasyon ve gelişimin zo-
runlu olduğu, devlet politikalarına göre 

STM Genel Müdürü Davut YILMAZ:

“Muharip gemi dizayn ve inşası 
açısından, özel sektör içinde, en köklü 
bilgi ve tecrübeye sahip firmayız.”

Türkiye’nin başlıca 
askeri gemi inşa 

projelerinde kritik 
roller üstlenen STM; 

tasarımdan inşaya, 
sanayileşmeden 

ihracata kadar pek 
çok alanda öncü 

rol oynuyor. STM’nin 
bu alandaki çalışmaları 

ve projelerinin son 
durumu hakkında, 

STM Genel Müdürü 
Davut Yılmaz’dan 

bilgi aldık.
Şebnem ASİL

s. asil@savunmahaber.com

Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
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şekil alabilen, stratejik öneme sahip bir 
alandır. Dünyadaki örnekleri incelen-
diğinde, askeri gemi projelerinde, her 
ülkede, devlet tarafından yetkilendiril-
miş öncü bir aktör bulunmaktadır. Za-
ten işin tabiatı gereği, bir ülkede, birden 
fazla fırkateyn veya denizaltı projesi 
yürütebilecek insan ve altyapı kaynağı 
bulmak kolay değildir. Bu tip stratejik 
projelerin devlet kontrolünde yürütül-
mesi ve geliştirilmesi, ihraç edilmesi 
ve ülkenin yüksek mühendislik kaynak-
larının tek elden koordine edilmesi, bu 
projelerin olmazsa olmazıdır. Fransa, 
Almanya, İtalya, İspanya gibi dünya-
nın bu alanda en gelişmiş ülkelerine 
bakıldığında, devlet kontrolünde bir 
mühendislik kuruluşunun, ülkenin kay-
naklarını en iyi şekilde organize ettiğini 
ve bilimsel gelişimi sağladığını; sanayi-
leşmeye önem verdiğini ve sonuç ola-
rak dünya pazarında rekabet eden bir 
markaya dönüştüğünü görebiliriz.
Askeri gemi, özellikle muharip sınıf su 
üstü gemileri - fırkateyn, korvet, hü-
cumbot - ve denizaltı gemilerinin inşa 
projelerini, dizayn safhasından, test ve 
tecrübe safhalarını da kapsayacak şe-
kilde yönetme yeteneğine sahip orga-
nizasyon olarak, ülkemizde bu boşluğu 
dolduracak en uygun ve tecrübeli yapı, 
kuşkusuz STM’dir. Son dönemde, hem 
yaptığımız projeler hem de aktif olarak 
yürüttüğümüz iş geliştirme faaliyet-
leri ile Kolombiya’dan Endonezya’ya 
uzanan bir yelpazede, dünyada bilinen 
ve aranan bir marka olmaya başla-

dık. Doğru planlama ve stratejiler ile 
mevcut konumumuzun, kısa zamanda 
daha da yükseleceğine ve Türk savun-
ma sanayisine ve ekonomisine, çok 
daha büyük katkılar sağlayacağımıza 
inanıyoruz.

MSI Dergisi: STM’nin denizcilik 
alanındaki gelişimi, nasıl bir stratejinin 
ürünü oldu?
Davut YILMAZ: Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM) ve Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın ortaya koy-
duğu büyük vizyon ve kararlı tutum ile 
gerçekleşen ve Türkiye’nin milli imkân-
larının azami oranda kullanılarak dizayn 
ve inşa edilmesi öngörülen Milli Gemi 

(MİLGEM) projesi; son yılların en önemli 
savunma projelerinden birisidir.
MİLGEM projesine yönelik, ilk olarak 
2000 yılında, SSM tarafından ihale açıl-
dı; ancak proje ilerleyemedi. Bu dene-
yim sonucunda, askeri gemi inşa ko-
nusunda ülkemizde kazanılan bilgi ve 
tecrübenin kurumsal bir yapı içerisin-
de oluşturulması, korunması ve geliş-
tirilmesi, sanayileştirme faaliyetlerine 
öncülük edecek şekilde bir oluşuma 
gidilmesi ihtiyacı oraya çıktı.
MİLGEM projesi, 2004 yılında, o dö-
nemde Dz.K.K.lığı ve SSM’nin, projenin 
hayata geçirilmesi için gösterdikleri 
güçlü irade ve ortaya koydukları proje 
modeli kapsamında şekillenmiştir.

STM, MİLGEM ile Pakistan ve 
Suudi Arabistan’ın ihtiyaçlarını 
karşılamak için görüşmelerini 
ve çalışmalarını sürdürüyor.

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar: ©
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Günümüze kadar geçen süre içinde, 
STM bünyesinde, suüstü askeri gemi 
projeleri alanında ihtisas dallarına 
göre, kendi alanlarında önemli mesleki 
deneyime sahip, askeri projelerde gö-
rev almış, sanayiyi tanıyan, uzman ve 
kilit bir kadro ve denizaltı platformuna 
yönelik çekirdek bir kadro ile yurt içi ve 
yurt dışı danışmanlık, dizayn, moder-
nizasyon, fizibilite ve sanayileşme faa-
liyetlerini yürütebilecek ve bu konuda 
öncülük edebilecek bir yapı oluşturul-
muştur.
Genel olarak bakıldığında, Türk sana-
yisinde, gemi inşa sektörü dâhil imalat 
sanayisi, makina, elektrik gibi dallarda 
imalata yönelik geniş bir tesis, altyapı 
ve insan gücüne sahip olmakla bera-
ber, aynı şeyi; dizayn, mühendislik ve 
Ar-Ge alanı için söylememiz zordur. 
Gelişmesi gereken sahanın bu oldu-
ğuna inanıyoruz. Devletimizin ve hükü-
metimizin işaret ettiği gibi, STM, askeri 
gemi mühendisliği özelinde, bu alan-
daki eksikliği tamamlama stratejisini 
benimsemiş bir firmadır.
Hâlihazırda STM, Türkiye’de, Dz.K.K.lığı  
dışında, denizaltı platformlarına yöne-
lik olarak mühendislik altyapısına sa-
hip yegane organizasyondur.

MSI Dergisi: Deniz platformları 
ile ilgili faaliyetler, STM’nin geneline 
baktığımızda; ciro, çalışan sayısı, 
proje sayısı gibi kriterler açısından 
değerlendirdiğinizde nasıl bir 
yer tutuyor?

Davut YILMAZ: Biliyorsunuz STM ola-
rak, üç ana faaliyet alanında çalışma-
larımız var: Mühendislik, Teknoloji ve 
Danışmanlık. Mühendislik alanında 
faaliyetler yürüten Deniz Projeleri bö-
lümümüz, hâlen Teknopark İstanbul 
ile İstanbul ve Gölcük Askeri Tersa-
nelerindeki ofislerimiz ve Pakistan’da 
devam eden projelerimiz kapsamında, 
Karaçi’deki iki ayrı tersanede bulunan 
ofislerimiz olmak üzere, toplam 5 ayrı 
yerleşkede faaliyetlerini sürdürüyor.
Hâlen 170’lere ulaşan beyaz yakalı per-
sonel sayımız ile deniz projelerine yö-
nelik olarak, yurt içinde; MİLGEM, Yeni 

Tip Denizaltı, AY Sınıfı Denizaltı Moder-
nizasyon projeleri ile Pakistan’da; De-
nizde İkmal Gemisi, AGOSTA 90B Sınıfı 
Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu ve 
Ormara Deniz Üssü Hidrografik / Oşi-
nografik Sörvey ve Liman Tasarım pro-
jeleri üzerinde çalışıyoruz.
Devam eden deniz projelerimizin top-
lam değeri, yaklaşık 800 milyon dolar. 
Deniz Projeleri Direktörlüğümüz, ge-
rek çalışan sayısı gerek devam eden 
projelerin tutarı ve yıllık ciro rakamları 
açısından değerlendirildiğinde, şirke-
timizin en önemli birimlerinden birini 
oluşturuyor.

Pakistan, AGOSTA 90B sınıfı denizaltılarının modernizasyonu için STM’yi seçti.



MSI Dergisi: STM, MİLGEM projesinde 
önemli görevler üstlendi ve bir ekosistem 
de oluşturdu: Küçük boyutlu alımlar için 
212 firma ile çalışmalar yürüttü; hizmet 
ve materyal tedariki konusunda toplam 
75 özel sektör firması ile sözleşme 
imzaladı ve yaklaşık 9.200 kalem 
malzeme tedarik etti. Bu ekosistem, arzu 
ettiğiniz genişliğe ve derinliğe ulaştı mı? 
Ekosisteme katılmak isteyen firmalar 
için bir mesajınız var mı?
Davut YILMAZ: MİLGEM projesinde, 
%70 yerlilik payı gerçekleştirilerek 
gemi inşa ve donatımında kullanılan 
sistem, cihaz ve malzemeler, yerli sa-
nayi iş birliği ile sağlandı. Bu bağlamda, 
alt yüklenicilerimizle imzalanan tedarik 
sözleşmeleri öncesinde ve sonrasında; 
dizayn, ürün geliştirme, detay üretim 
planlama, dokümantasyon, sertifikas-
yon ve üretim aşamalarında, yoğun 
mühendislik faaliyetleri gerçekleşti-
rilmiş ve Dz.K.K.lığı isterleri ve aske-
ri standartlara uygun malzeme, cihaz 
ve sistemler tasarlanarak üretilebil-
miş ve başarıyla teslim edilmişlerdir.  
MİLGEM projesinde iş birliği yaptığımız 
yerli sanayi firmaları, STM ile çalışmayı 
tercih etmekte ve MİLGEM sonrasında, 
yurt içinde devam eden askeri gemi 
projelerinde ve Pakistan’da inşasını 
gerçekleştirilmekte olduğumuz De-
nizde İkmal Gemisi projesinde de yer 
almaktadırlar. Türkiye’de birçok firma, 
askeri deniz platform-
larının inşası, donatı-
mı ve modernizasyonu 
konularında önemli 
katkı sağlayabilecek 
ve üretim yapabilecek 
potansiyele ulaşmış-
tır. STM’nin önemli 
amaçlarından biri; 

yerlileştirme, yerli katkının arttırılması 
ve yerli sanayinin gelişmesine katkıda 
bulunmaktır. Yerli ürün standartlarının 
oluşması ve batı ülkelerinde olduğu 
gibi, ürün standartlarının mevcudiyeti, 
rekabeti arttırarak ekosistemin geliş-
mesini ve genişlemesi sağlamaktadır.
Devlet Planlama Teşkilatı’nın, 2004-
2006 Gemi İnşa Sektör Raporu’nda; 
kimyasal tanker, konteynır ve yük ge-
misi inşasında ulaşılan yerlilik payının, 
%14-15’ler seviyesinde olduğu bilgisi 
yer alıyor. Bu değer, askeri gemiler 
için, bugün %60’lar seviyesine ulaş-
mıştır. Hedefimiz, bu değerin daha da 
yukarılara taşınabilmesi için, sanayi-
leşme alanında üzerimize düşen gay-
reti, azami seviyede göstermektir.

Bu bağlamda, az önce belirttiğim kriter-
lere uygun olarak, ekosistemin sürekli 
genişlemesi, en büyük arzumuzdur. 
Yerlilik payını arttırmak adına, eko-
sistemde mevcut firmalar ile rekabet 
edebilecek nitelikte yeni firmaların 
oluşması, arzu ettiğimiz bir durumdur. 
Tedarikçi adaylarımızdan ve tedarikçi-
lerimizden beklentimiz ise askeri proje-
lere dâhil olmaktan korkmamaları; as-
keri malzeme, cihaz ve sistem üretimi 
konusunda standartlarını 
yükselterek ürün gam-
larını geliştirmeleri ve 
STM’nin; yerli ürünlerin ve sis-
temlerin dizaynı, geliştirilmesi ve 
üretimi aşamasında, bilgi beceri, 
kabiliyet ve desteğini her zaman 
hissedeceklerini bilmeleridir.
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MİLGEM projesinde iş birliği yaptığımız yerli sanayi firmaları, 
STM ile çalışmayı tercih etmekte ve MİLGEM sonrasında, yurt 
içinde devam eden askeri gemi projelerinde ve Pakistan’da inşasını 
gerçekleştirilmekte olduğumuz Denizde İkmal Gemisi projesinde de 
yer almaktadırlar. 
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STM’nin 
denizaltılar ile 
ilgili yaptığı 
çalışmalar 
arasında, 
AY sınıfı 
denizaltıların 
modernizasyonu da 
yer alıyor.
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Yeni İhracat Haberleri Yakın
MSI Dergisi: STM, resmi olarak 
MiLGEM’in ihracatı konusunda 
yetkilendirildi. Suudi Arabistan ve 
Pakistan’ın MİLGEM ile ilgilendiği de 
biliniyor. Bu ülkelerin MİLGEM tedarik 
etmeleri ile ilgili son durum nedir?
Davut YILMAZ: STM tarafından, MİLGEM  
projesinde, ilk gemi TCG HEYBELİADA’nın  
ilk sac kesiminin yapıldığı 2006 yılından 
itibaren, bu yetkinliğin yurt dışına ihraç 
edilmesi için çaba gösterildiğini vur-
gulamak isterim. Harp gemisi veya bu 
yetkinliğin yurt dışına ihraç edilmesi; 
sabır, süreklilik, uzmanlık ve koordineli 
çalışma gerektiren bir süreç. Bilindiği 
üzere, IDEF 2017 esnasında, Pakistan 
Deniz Kuvvetleri için, 4 adet MİLGEM 
sınıfı korvetin inşasını konu alan Niyet 
Mektubu, Pakistan Savunma Üretim 
Bakanlığı ile SSM arasında imzalandı. 
Müteakiben Pakistan Savunma Üretim 
Bakanlığının isterlerine uygun olarak, 
teklifimizi kendilerine sunduk. Hâlen 
sözleşme görüşmeleri kapsamında, 
teknik müzakerelere devam ediliyor. 
Yakın zamanda, sözleşme görüşmeleri-
nin tüm yönleriyle ilerlemesi ve sonuç-
landırılması planlanıyor.
Suudi Arabistan ile de MİLGEM ihracatı 
konusunda çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Proje kapsamında, Suudi Arabistan 
tarafı ile kısa süre içerisinde, nihai söz-
leşme görüşmelerine başlamayı hedef-
liyoruz. İnşa edilecek gemilerden en az 
birinin, Suudi Arabistan’daki yerel bir 
tersanede, STM’nin dizayn, malzeme ve 
proje yönetimi ile inşasına yönelik çalış-
malarımız da devam ediyor.

MSI Dergisi: İhracat çalışmalarınız 
kapsamında, Suudi Arabistanve Pakistan 
dışında görüşmeler yürüttüğünüz ülkeler 
var mı? Bu ülkelerdeki çalışmalarınızın 
güncel durumu ile ilgili bilgi verir misiniz?

Davut YILMAZ: Yurt dışında, Kolombi-
ya’dan Endonezya’ya kadar geniş bir 
yelpaze içerisinde, gerek yeni gemi 
inşa gerekse modernizasyon projeleri 
kapsamında, iş geliştirme faaliyetleri-
miz aktif bir şekilde sürüyor. Uluslara-
rası alanda tanınan ve rekabet edebilen 
bir firma olarak, ülkemiz adına başarı 
sağlayacak; silah ve sensör üretici fir-
malarımıza, özel sektör tersanelerimi-
ze ve gemi inşa yan sanayinde faaliyet 
gösteren firmalarımıza iş imkânları 
yaratacak yeni projelere imza atmak 
üzere çalışmalarımıza yoğun olarak 
devam ediyoruz.

MSI Dergisi: STM, kazandığı ihalelerde, 
MİLGEM için nasıl bir inşa programı 
öngörüyor? Örneğin, yurt içinde bir 
tersane ile mi çalışacaksınız yoksa 
başka bir planınız var mı?
Davut YILMAZ: Bu sorunuzu, yurt dı-
şındaki dünya devi firmaların çalışma-

larından örnekler vererek cevaplayabi-
liriz. Örneğin, Fransa’da bir fırkateyn 
veya denizaltının, şimdiki adıyla Naval 
Group - eski adıyla DCNS - firması ta-
rafından inşa edildiğini herkes bilir. 
Ancak DCNS’nin bu projeleri hangi 
tersanelerde gerçekleştirdiği ise ge-
nel olarak pek bilinmez. Çünkü önem-
li olan, DCNS firmasının, bu projeleri, 
dünyanın herhangi bir tersanesinde 
gerçekleştirebilecek, uzman mühendis 
kadrosuna sahip olmasıdır.
Bu kapsamda STM, Türkiye’de, askeri 
gemi inşa üretim izin belgesine sahip 
ve yeterli fiziki altyapısı bulunan her-
hangi bir tersanede, gerek ADA sınıfı 
korvetleri gerekse diğer tip askeri ge-
mileri kolaylıkla inşa edebilir. STM ana 
yükleniciliğinde yürütülen, Pakistan 
Denizde İkmal Gemisi’nin Karaçi Ter-
sanesi’nde inşa edilmesi veya AGOSTA 
sınıfı denizaltıların, yine Pakistan Deniz 
Kuvvetleri Tersanesi’nde modernize 

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin 
stratejik olarak önem verdiği 
ve sürekli gelişmekte olan bir 
askeri üssünün, bu gelişimini 
sürdürmesi için açmış olduğu; 
hidrografik / oşinografik 
etüt ve liman tasarımı 
ihalesini kazanmış olmaktan 
memnuniyet duymaktayız. 
STM, bu ihale sonucunda, 
bir yetkinliğini daha hayata 
geçirme fırsatı bulmuştur. 

Pakistan Denizde 
İkmal Gemisi’nin 

Karaçi Tersanesi’nde 
inşa edilmesi, STM’nin, 

tasarladığı gemileri 
farklı tersanelerde

 inşa ettirebilme 
yeteneğinin de 

bir göstergesi oldu.
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ediliyor olmasını, bu yaklaşıma örnek 
gösterebiliriz.
Ayrıca, ihracat faaliyetlerine yöne-
lik şu hususu da vurgulamak gerekir; 
dünyada müşteri konumunda bulunan 
ülkelerin çoğunluğu, bizim 30-40 yıl 
öncesinde yaptığımız gibi, talep ettikle-
ri askeri gemileri, kendi ülkelerindeki 
tersanelerde ve kendi sanayilerinin 
azami katılımı ile inşa etmek istiyor-
lar. Bunu da doğal karşılamak gerekir. 
Önemli olan, bu kapsamdaki projeleri 
gerçekleştirebilecek; mühendislik bilgi 
ve deneyimi ile yan sanayiye sahip ol-
mak ve bunları idame etmektir.
MİLGEM projesi ile Pakistan inşa ve 
modernizasyon projelerinde, tersane 
sahibi olmamamıza rağmen büyük tec-
rübeler elde ettik ve askeri veya özel 
bir tersanede, üretim süreçleri ve proje 
yönetiminin nasıl yapılacağını gayet iyi 
biliyoruz. Tersane işletme ve operas-
yonunu çok iyi bilen deneyimli kadro ve 
organizasyonumuz ile dost ve müttefik 
bir ülkenin deniz kuvvetlerine ait askeri 
tersane veya özel sektör tersanesinde 
sağlayacağımız; dizayn, ürün paketi ve 
inşa detay planlama, proje yönetimi, 
üretim yönetimi, özellik ve yetkinlik ge-
rektiren inşa faaliyetlerinin bizzat icra-
sı gibi tüm teknik hizmetlerle MİLGEM 
korveti veya benzer platformları, en iyi 
şekilde inşa edebileceğimize inanıyo-
ruz. Yine vurgulamak isterim ki; teklif 
verdiğimiz ülkelerden, projenin kendi 
ülkelerinde tamamlanması isteği dik-

te edilmediği sürece, bizim tercihimiz, 
istihdam ve yerli sanayi katılımıyla bir-
likte, projenin Türkiye’de tamamlana-
rak müşteriye teslim edilmesi yönünde 
olacaktır.

MSI Dergisi: STM, geçtiğimiz Temmuz 
ayında kazandığı, Pakistan Savunma 
ve Üretim Bakanlığının hidrografik 
/ oşinografik etüt ve liman tasarımı 
ihalesi kapsamında neler yapacak? 
Bu ihale, STM’nin önünde ne gibi yeni 
projeler ve iş alanları açacak?
Davut YILMAZ: Deniz üsleri, önemli 
bir deniz gücü unsuru olarak, ülkele-
rin savunma stratejilerinde çok büyük 
öneme sahip askeri yapılardır. Deniz 
kuvvetlerinin en kıymetli harp plat-
formlarının; güvenle barındırıldığı, gö-
revlerine her an hazır bulundurulduk-
ları, her türlü teknik ve lojistik desteği 
24 saat alabildikleri, dost ve müttefik 
unsurları ağırladıkları; barış, gergin-
lik ve kriz zamanlarında, güç aktarımı 
yaptıkları ana savunma yapılarıdır.
Pakistan Deniz Kuvvetlerinin stratejik 
olarak önem verdiği ve sürekli geliş-
mekte olan bir askeri üssünün, bu ge-
lişimini sürdürmesi için açmış olduğu; 
hidrografik / oşinografik etüt ve liman 
tasarımı ihalesini kazanmış olmaktan 
memnuniyet duymaktayız. STM, bu 
ihale sonucunda, bir yetkinliğini daha 
hayata geçirme fırsatı bulmuştur. Bu 
proje ile askeri gemilere yönelik proje-
lerin yanı sıra deniz kuvvetlerinin yüzer 

unsurlarına hizmet veren sahil tesisle-
rinin modernizasyonu da gerçekleşti-
receğiz.

MSI Dergisi: Geçtiğimiz dönemde, 
AY Sınıfı Denizaltı Modernizasyon 
Projesi’ni başarıyla tamamlayan, 
Yeni Tip Denizaltı Projesi’ndeki 
çalışmalarına devam eden 
STM, IDEF 2017’de, 1.700 tonluk 
milli denizaltı tasarımının maketini de 
sergiledi. STM, milli denizaltı ile ilgili 
çalışmalar kapsamında neler yapmayı 
hedefliyor?
Davut YILMAZ: Denizaltılar, uzay araç-
larından sonraki en yüksek teknolojili 
ve karmaşık platformlardan biridir. 
Bir denizaltıyı sıfırdan başlayarak di-
zayn etmek için, ülkenizin denizaltıya 
yönelik tüm imkân ve kabiliyetlerini 
harekete geçirmeniz gerektiği aşikar-
dır. Genel olarak ifade etmek gerekirse 
dizaynın, önce üniversite ve araştırma 
kurumları ile mühendislik organizas-
yonlarında yapılan bilimsel araştır-
malarla başlaması; denizaltıya yönelik 
kritik teknolojilerin geliştirilmesi ile 
devam etmesi ve sonrasında 500 kişi-
ye varan bir dizayn ekibinin bir araya 
getirilmesi ile tamamlanması öngö-
rülmektedir. IDEF 2017’de sergilemiş 
olduğumuz 1.700 ton deplasmanlı de-
nizaltımız, konsept /ön dizayn seviyesi 
bir dizayn çalışmasının ürünüdür. Bu 
alanda yetkinliğimizin geliştirilmesi, 
eksikliklerin görülmesi maksadıyla  
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tamamen STM’nin iç kaynakları kulla-
nılarak yapılmış bir çalışmadır.
STM olarak, yaklaşık 10 yıldır, ülke-
mizin bu hedefi gerçekleştirebilmesi 
için çalışıyoruz. Kendimizi, sanayideki 
paydaşlarımızı ve eğitim kurumlarımı-
zı, imzaladığımız sözleşme vb. anlaş-
malarla bilgi transferi ve mühendislik 
desteği vererek hazırlamaya çalışıyo-
ruz. Örneğin, bu sene üniversitelerde, 
denizaltı konusunda yapılan akademik 
çalışmaların sayısını arttırmak ve de-
nizaltı konusunda bilinirliği sağlamak 
için, üniversitelerimizde eğitim gören 
lisans ve yüksek lisans öğrencileri ara-
sında, hiçbir ön kısıt olmaksızın, sa-
dece denizaltı teknolojileri ve dizaynı 
konusunda bir yarışma tertipleyeceğiz. 
STM olarak, hâlihazırda 40’ın üzerine 
çıkmış olan denizaltı dizayn kadromu-
zu, belirttiğim gibi, tüm kurumların or-
tak katılımı ile gerçekleştirilecek, Milli 
Denizaltı dizayn faaliyetleri için yeterli 
olacak sayılara çıkarmayı hedefliyoruz.

MSI Dergisi: STM’nin IDEF 2017 
sırasında maketini sergilediği bir 
diğer platform, Hava Savunma Harbi 
Fırkateyni oldu. STM, Hava Savunma 
Harbi Fırkateyni (TF-2000) Projesi’nde 
hangi rolleri üstlenmek istiyor?
Davut YILMAZ: STM olarak, dünya pa-
zarında var olan hava savunma fırka-
teyni ihtiyacını karşılamak üzere çalış-
malarını sürdürmekteyiz. Elde edilen 
tasarımlarımız ile çok maksatlı fırka-
teyn özelliklerinin yanı sıra kuvvetli bir 
hava savunma kabiliyetine sahip plat-
formları hedefliyoruz. TF-2000 proje-
sinde, SSM ve Dz.K.K.lığı ile birlikte, 
ortak bir çalışma ortamında, geminin 
dizaynını, en başından geliştirmek ar-
zusundayız. STM’nin harp gemisi di-
zayn ve üretim kabiliyeti ve tecrübesi 
çok yüksektir. Korvet, fırkateyn gibi 
muharip gemi dizayn ve inşası açısın-
dan, özel sektör içinde, en köklü bilgi 
ve tecrübeye sahip firmayız.
Ana yüklenici sorumluluğunu üstle-
nerek, SSM ve Dz.K.K.lığı hedefleri 

doğrultusunda, ülkemiz savunmasına 
hizmet edecek en iyi gemiyi, donanma-
mıza kazandırılabileceğimizi değerlen-
diriyoruz.

MSI Dergisi: Türk Tipi Hücumbot 
Projesi’nde, STM’nin tasarımı da 
yarışan adaylar arasında yer alıyor. 
STM’nin tasarımı seçilirse botların 
inşa süreci nasıl olacak? 
Botlar nerede inşa edilecek?
Davut YILMAZ: FAC-55 gemimiz, Türk 
Tipi Hücumbot Projesi için üzerinde 
çok çalıştığımız, deneylerini yaptığı-
mız ve kendini ispatlayan bir platform 
oldu ki; burada amacımız, donanmamı-
za hizmet edecek en iyi olanı tasarla-
maktı. Yaptığımız analizler ve yaratıcı 
çözümler ile isterleri karşıladığını gör-
mekteyiz. FAC-55 ile ilerlediğimizde, 
platformun teknik özelliklerine uygun 
en iyi inşa kabiliyetine sahip bir ter-
sanede üretilmesini hedeflemekteyiz. 
İnşa süresince, zaman planına uygun 
olarak, sistem tedariklerini sağlamayı; 
ana alt yüklenicilerimiz ile koordineli 
çalışmayı; kalite kontrol ve testleri ba-
şarı ile tamamlamayı ve donanmamıza 
hizmet edecek mükemmel bir platfor-
mu hedefliyoruz.
Ayrıca, hücumbot dizaynımızın, ulusla-
rarası alanda da büyük ilgi gördüğünü 
ve yankı uyandırdığını da belirtmek is-
terim.

MSI Dergisi: 10 sene sonra, STM’nin 
deniz platformlarına yönelik 
faaliyetlerini hangi nokta görmeyi 
hedefliyorsunuz?
Davut YILMAZ: Ulusal askeri gemi inşa 
yeteneklerinin idamesinde, özellikle 
özgün tasarım, mühendislik yetenek-
leri ile bilginin devamlı gelişimi ve sü-

rekliliği, denizcilik gücüne inanan ve 
ihtiyacı olan ülkeler açısından önem 
arz eden bir konudur. Nitekim ABD, Al-
manya, İngiltere ve Fransa gibi ülkele-
rin, kendilerine özel program, organi-
zasyon ve politikalarla bu yeteneklerini 
geliştirdiğini ve bu suretle de dünyada-
ki muharip askeri gemi inşa pazarında 
söz sahibi olduklarını gözlemlemek-
teyiz. Askeri gemi inşa projelerinde, 
entelektüel bilgi birikimi ve tecrübenin 
kurumsal olarak idamesi ve gelişimi 
maksadıyla uzmanlaşmış mühendislik 
ekibinin, sürekli olarak organizasyon 
bünyesinde idamesi önem arz etmek-
tedir.
STM olarak, MİLGEM projesi ile baş-
layan ve günümüze kadar geçen süre 
içinde, deniz projeleri alanında oluş-
turduğumuz uzman kadrosunu geliş-
tirerek muhafaza etmeyi; askeri su 
üstü gemileri ve denizaltı platformuna 
yönelik, yurt içi ve yurt dışı alanda ta-
nınan ve önde gelen firma durumunda 
dizayn, modernizasyon ve sanayileşme 
faaliyetlerini yürütmeyi; uluslararası 
projeler ile dünya pazarında ülkemi-
zin aldığı payı arttırmayı, bu alanda bir 
marka değeri yaratmayı hedefliyoruz.

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz’a, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

 STM olarak, dünya pazarında var olan hava savunma fırkateyni 
ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarını sürdürmekteyiz. Elde edilen 
tasarımlarımız ile çok maksatlı fırkateyn özelliklerinin yanı sıra 
kuvvetli bir hava savunma kabiliyetine sahip platformları hedefliyoruz.
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STM, Yeni Tip 
Denizaltı Projesi’nde 
de önemli görevler 
üstleniyor.
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Dünya nüfusundaki artış ve ağır sanayileşme, yeraltı 
kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenmesine ve ilginin, 
Münhasır Ekonomik Bölge (MEB / Exclusive Economic 

Zone / EEZ)’lere yönelmesine neden oldu. Özellikle potansi-
yel petrol ve doğalgaz kaynakları, MEB’lerin önemi arttırdı ve 
ülkeleri, MEB’leri kontrol altında tutmak ve korumak için, ek 
tedbirler almaya yönlendirdi. Bu tedbirler arasında ise sualtı 
sensör ağ sistemleri, ön plana çıkıyor. Bu sistemlerin başlı-
ca 2 amacı, şöyle sıralanabilir:
n	 MEB’in, bu bölgedeki yatırımların ve kıyı şeridinin 
 kontrol ve güvenliğini sağlamak ve
n	 Bölge hakkında araştırma ve analizler yapmak üzere; 
 bilgi toplama, kütüphane oluşturma ve istatistiki veriler
 çıkartmak.
Türkiye’de, bu sistemlerde kullanılan sensörlerin geliştiril-
mesi, entegre edilmesi ve nihai sistemin ortaya çıkartılması 
ile ilgili çalışmalar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafın-
dan, “Sualtı Akustiği Mükemmeliyet Merkezi” olarak görev-
lendirilen, Meteksan Savunma tarafından yürütülüyor.

Zorlu Görev
Kıyıların ve MEB’lerin kontrol ve güvenliği, savaşta ve barış-
ta, sualtında ve su üstünde, entegre çözümler gerektiriyor. 
Bu çözümler, temelde:
n	 Deniz alaka ve menfaatlerinin korunmasını,
n	 İstihbari ve istatistiki veri toplanmasını,
n	 Deniz ticaret hatlarının, üs ve limanların kontrol ve güvenliğini,
n	 Terör, sabotaj ve yağmaya karşı stratejik tesis, boru 
 ve iletişim hatları, sualtı tarihi eser, doğalgaz ve 
 petrol gibi sualtı zenginliklerinin 
 korunmasını,

n	 Her türlü kaçakçılığın, yasa dışı göçün, mülteci 
 hareketlerinin, yasak avlanma ve sınır ihlalinin 
 önlenmesini amaçlıyor.
Bu entegre çözümler içerisinde:
n	 Radar Sistemleri,
n	 Elektro-optik Sistemler (gündüz, gece görüş ve kızılötesi
 dürbünleri, lazer sensörleri, fiber-optik sualtı sensörleri)

Suyun Altı, Meteksan Savunma 
Çözümleri ile Daha Güvenli

Türkiye’de, “Sınır Güvenliği” kavramı, 
genellikle kara sınırlarının güvenliği 
için kullanılır. Oysa 3 tarafı denizlerle 
çevrili ve kıyı şeridi uzunluğu, kara 
sınırı uzunluğunun neredeyse 3 katı 
olan (kara sınır uzunluğu 2.753 km, 
deniz kıyı şeridi uzunluğu 8.333 km) 
Türkiye için, kıyı şeridi güvenliği 
de bir o kadar önemlidir. Bu kritik 
güvenlik ihtiyacını karşılamak ise 
Meteksan Savunma’nın faaliyetlerine 
de konu olan yeni teknolojilerin 
kullanılmasıyla mümkün hâle geliyor.
Mesut Görateş, Müşteri İlişkileri Yöneticisi, 
Dz.K.K.lığı / mgorates@meteksan.com
Can Emre Bakım, İş Geliştirme Baş Mühendisi
Çağlar Yazgan Balçık, İş Geliştirme Kıdemli Mühendisi
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n	 Elektro-akustik Sistemler (piezo-elektrik, fiber optik 
 ve vektör gibi teknolojilerle çalışan hava ve sualtı akustik
 sensörleri, sonoboylar),
n	 ELINT/COMINT Elektronik Destek (E/D) Sistemleri,
n	 Duvar, mendirek, çit, tel örgü, ağ ve mânia gibi 
 fiziki sistemler,
n	 İnsanlı ve İnsansız Suüstü ve Sualtı Araçları, 
 Ani Müdahale Bot ve Timleri
n	 Komuta Kontrol Merkezi (Telli ve RF Veri Aktarım, 
 Gösterim, Haberleşme ve Alarm ve Anons Sistemleri),
yer alıyor. Bu entegre çözümlerde; liman, üs ve stratejik kıyı 
tesislerinin güvenliğinde, kara ve hava güvenliğinin de mu-
hakkak dikkate alınması gerekiyor.
Türkiye’de, geçtiğimiz yıllarda başlatılan çeşitli projeler ile 
kıyı, liman ve üs güvenliğine yönelik kritik adımlar atıldı:
n	 Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi, tüm çevre 
 denizlerde, hava ve suüstü tehditlerinin uzak mesafelerden
 tespit edilmesine, teşhis edilmesine ve izlenmesine,
n	 Aksaz/Foça Üs Güvenlik (YUNUS) Projesi ise sadece 
 bu iki kısmi bölgede; yakın hava, suüstü ve sualtı tehditleri
 ile sızma, sabotaj ve baskın türü eylemlerin önlenmesine
 yönelik olarak başlatıldı. Her iki proje de bu alandaki
 önemli örnekler.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının; liman, üs ve denizlerin 
sualtı ve suüstü savunması için ortaya koyduğu tüm ça-
lışmaların yanında, tüm kıyı şeridinin ve bunu çevreleyen 
MEB’in; Türkiye’nin yatırım, alaka ve menfaatlerinin kontrol 
ve güvenliğine yönelik olarak, suüstü ve sualtından gerçek 
zamanlı olarak sürekli izlenmesi, önemli ihtiyaçlardan biri. 
Özellikle sualtından gelmesi olası tehditlerin uzun mesafe-
lerden tespiti, teşhisi, takip edilmesi ve önlenmesi, kritik ve 
üzerinde önemle durulması gereken bir konu.

Dünyada Yürütülen Çalışmalar
Sualtı tehditlerinin uzak mesafelerden tespit, teşhis ve izlen-
mesi, birçok gelişmiş ülkenin, uzun yıllardır çalışma yürüt-
tüğü bir konu. Dünyada bu alanda, özellikle İkinci Dünya Sa-
vaşı’nda, Alman denizaltılarının; akabinde ise Soğuk Savaş 
döneminde, Sovyet denizaltılarının uzun mesafelerden tespit 
ve izlenmesi amacı ile başlatılmış ve hâlen kullanılmakta 
olan sistemler mevcut.
Dünyadaki örneklere baktığımızda, sualtı sensör ağları-
nın ilk büyük örneğinin, SOSUS olduğu görülüyor. Ameri-
kan Deniz Kuvvetlerinin, 1950’lerin ortalarından başlaya-
rak geliştirdiği akustik gözetleme sisteminin kısa adı olan 
SOSUS; Grönland, İzlanda ve İngiltere arasında kalan ve 
denizaltıların, Atlantik Okyanusu’na geçmek için kullana-
bileceği GIUK boşluğunu ve Pasifik Okyanusu’nda çeşitli 
bölgeleri dinlemek için kurulan bir sistem. Sistemin ilk 
amacı, batıdaki hedeflere saldırmak için kapsanan boşluk-
lardan geçmek zorunda olan Sovyet denizaltılarını 
izlemekti. Daha sonra,“Surveillance Towed Ar-
ray Sensor System” (SURTASS / Gözetleme 
İçin Çekili Dizin Algılayıcı Sistemi) gibi mobil 
sistemlerle desteklenen SOSUS, Entegre 
Denizaltı Gözetim Sistemi (IUSS)’nin bir 
parçası hâline geldi. SOSUS, binlerce ki-
lometre uzaktaki denizaltıları tespit ede-
biliyor ve artık teknik olarak gizli olmasa 
bile ABD’nin “gizli silahı” olarak nitelendi-
rilebiliyor.

Rusya’nın da so-
nar ve denizaltı 
sensör ağları ala-
nında, çeşitli çalış-
malara hâlen devam 
ediyor. AIzvestia gazetesinde yer 
alan haberlere göre, Rusya, kendi karasula-
rını, Arktik’te korumak için, karmaşık bir sensör ağı sistemi 
geliştiriyor. Bu sistemin, batık nesneler ile yüzey nesnele-
rinden yayılan akustik sinyallerin algılanmasını ve verilerin 
karada konuşlu bir merkeze beslenmesini sağlayan sono-
boylar ve sualtı sensörleri içerdiği biliniyor. Bu sistemin, 
yüzlerce kilometrekareyi ölçebilecek bir alanı kapsadığı tah-
min ediliyor.
Çin devletinin gemi inşa firması CSSC (China State Ship-
building Corporation) de Amerikan ve Rus denizaltılarını 
tespit etmesini sağlayacak ve gelecekte, Çin’in, Güney Çin 
Denizi’ni kontrol etme yeteneğini arttıracak bir sualtı sensör 
ağı inşa etmek için çalışıyor. CSSC, bölgedeki denizaltıları 
tespit etmek ve izlemek için, Çin denizlerinin alt katmanla-
rına, hassas hidrofonlar kurmaya başladı. “Okyanus Tabanı 
Sabit Akustik Dizisi” olarak adlandırılan bu dinleyiciler, say-
gın deniz analistlerinden Lyle Goldstein ve Shannon Knight 
tarafından, denizcilik temalı bir dergi olan Proceedings’de 
yayınlanan yakın geçmişteki bir makalede, “şaşırtıcı” olarak 
nitelendirildi. Bu sistem, Çin’in, suyun altını da sürekli ola-
rak izleme konusunu ciddiye almaya başladığının bir kanıtı 
olarak değerlendirilebilir.
Çin’in, ilk kez 2012’de ortaya çıkardığı hidrofon sistemi,  
SOSUS’un bir benzeridir denilebilir. ”Sualtı Çin Seddi  
Projesi” olarak adlandırılan sensör ağının ayrıntıları ise 
2015 yılının sonlarında, Çin’deki bir kamusal sergide açığa 
çıktı.
Tüm bu sistemler, yapısal olarak denizin dibine veya alt 
katmanlarına yerleştirilmiş hidrofonları içeriyor. SOSUS ilk 
devreye alındığında kullanılan hidrofonlar, doğal olarak bu-
günün hidrofon teknolojisinin çok gerisinde kalmış durum-
da. O yıllarda saptanmaya çalışılan sualtı platformları da 
bugüne kıyasla daha gürültülüydüler ve daha basit sensör 
teknolojileri ile algılanabiliyorlardı. Ancak gelişen teknoloji 
ile yeni sualtı araçlarının gürültü seviyeleri düşürülebildi ve 
bu platformlar, tespit edilmesi daha zor hâle geldiler. Bu du-
rum, sensör teknolojisinin de bu zorlukları yenecek şekilde 
gelişmesi gerektiğine işaret ediyor.

Sualtı Sensör Ağları 
Gelişmeye Devam Ediyor
Gelişen seramik teknolojisi ve hidrofonlar sayesinde Çin ve 

Rusya; vektörel algılama yapabilen, gelişmiş karmaşık 
seramik türlerinin kullanıldığı, fiber optik sistem-

leri ihtiva eden sensör ünitelerini hizmete almaya 
başladılar. Herhangi bir elektriksel beslemeye 

ihtiyaç duymayan, içinde aktif bir elektriksel 
eleman bulundurmayan, dolayısı ile EMI ve 
EMC açısından kısıtlamaları olmadan çalışabi-
len fiber optik akustik sensörler, geniş alanları 
kapsayabildiğinden, sensör ağları konusunda 
yeni ufuklar açtılar.

Tek Kristal Piezoelektrik 
Seramik

Fiber Optik Akustik Algılayıcı
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Ayrıca tek kristal piezoelektrik seramikler kullanılarak 
üretilen transdüserlerin, aynı anda geniş frekans bant ara-
lığına ve yüksek algılama hassasiyetine (RVS) ve gönderim 
gücüne (TVR) sahip olduğu, gelişen seramik ve test tekno-
lojisi ile doğrulandı. Tek kristal piezoelektrik seramik tek-
nolojisi kullanarak yapılan sualtı akustik sistemleri, aynı 
güç değerlerinde, tespit mesafesini arttırıyor. Ayrıca aynı 
performans için, daha düşük güç gerektirmesi nedeniyle 
de daha az enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ek olarak, bi-statik  
çalışma için sinyal kaynağına da ihtiyaç duymuyor. Tüm 
bu gelişmeler sonucunda, tek kristal seramikler ile üre-
tilen sensörler, yeni nesil sistemlerin odak noktası hâline  
geldiler.
Öte yandan, konunun bir de insan kaynağı boyutu var. Örne-
ğin, Amerikan Deniz Kuvvetlerinin, gelen sinyalleri algılayıp 
değerlendirebilecek ve buna göre mevcut tasarımlarını re-
vize edebilecek, 40 yıllık tecrübe ve gerekli bilgi birikimine 
sahip insan kaynağı bulunuyor. Yeni sensör ağı atağı yapan 
ülkelerin faaliyetleri, Amerikan Deniz Kuvvetlerinin bu tec-
rübesi ile karşılaştırıldığında, çok yeni ve bu sistemlerin, 
ABD’ninkiler kadar başarılı olabilmesi için, uzun yıllara ih-
tiyaç duyulması muhtemel. Geliştirilen algoritma kütüpha-
neleri ve her gün revize edilen sensör donanımları için, bu 
çalışmaların zaman geçmeden başlaması, son derece kritik.
Saha ve tehdit analizleri sonucunda; tip, adet, derinlik ve 
konfigürasyonu belirlenerek yerleştirilecek yeni nesil sen-
sör ve dizin yapıları ve bunlara entegre elektronik donanım 
ve yazılım içeren sistemler yardımı ile dalgıç, dalgıç intikal 
araçları, insansız sualtı ve suüstü aracı ve küçük botlar, de-
nizaltılar ve suüstü platformlar gibi tehditlerin, konvansiyo-
nel sensörlere nazaran, daha uzak mesafelerden tespit, teş-
his ve izlenmesi mümkün.

Vektör Sensörler ve 
 Yeni Nesil Fiber Optik Sensörler
Savunma Sanayii Müsteşarlığının talebi ile 
Meteksan Savunma tarafından, 2013 yılın-
da başlatılan ve 2016 yılında tamamlanan 
projeler ile:
n	 Ataletsel yöntem kullanan bir vektör 
 sensör ve
n	 Küçük boyut ve ağırlığa sahip, çok hassas
 sualtı akustik algılayıcı dizinlerinin
 geliştirilmesine olanak tanıyan 
 fiber optik akustik algılayıcılar,
milli imkânlarla, özgün olarak 
tasarlanıp geliştirildi. Dış kay-
naklardan ileri teknoloji örnek-
lerinin temin edilmesi zor olan 
bu sensörlerin geliş-
tirilmesi, hem 
son teknoloji 
ürünlerin temini 
hem de gelişen 
teknoloji çizgi-
sinde çalışmalara 
devam edilmesi 
açılarından kritik 
öneme sahip. Her 
iki çalışma da Tür-
kiye için birer ilk.

Piezoelektrik seramik kullanılarak geliştirilen vektör sen-
sörler, sualtında tek başlarına çalışabilir ve yön kestirimi 
yapılabilirler. Bunların arasında, Meteksan Savunma bün-
yesinde geliştirilen yumuşak PZT seramikler ile üretilmiş, 
ataletsel vektör sensörler mevcut. Bunun yanında Me-
teksan Savunma, deneyimli mühendislik kadrosu ile tek 
kristal seramikler kullanarak vektör sensörlerin çalışma 
menzilini ve doğruluğunu geliştirici birçok çalışmayı da ta-
mamladı.
Meteksan Savunma tarafından yürütülen projeler ile gelişti-
rilen fiber-optik algılayıcıların, geleneksel algılayıcılara göre 
sağladığı temel avantajlar şöyle sıralanabilir:
n	 Yüksek hassasiyet (Düşük frekanslarda yüksek 
 hassasiyetle dinleyebilme): Gemi, denizaltı, torpido ve 
 insansız sualtı aracı gürültüleri, düşük frekanslarda, 
 fiber-optik sistemler tarafından doğru şekilde algılanabilir.
n	 Küçük boyut ve ağırlık: Düşük frekanslarda, boyutları 
 küçük ve hafif sensör kullanabilme olanağı vardır. 
 Uygulamaya yönelik optimize edilecek mekanik yapının,
 aktif sensörlerin boyutlarında üretilmesi mümkündür.
n	 EMI etkilerine dayanıklılık: Sensörler içerisinde, 
 aktif elektronik devre elemanı bulunmamaktadır. 
 Bu yüzden EMI etkilerine karşı herhangi bir önlem 
 gereksinimi söz konusu değildir.
n	 Güvenilirlik ve maliyet etkinlik: Konvansiyonel yöntemlere
 göre, aynı performans için, daha az sensör kullanımı 
 yeterlidir.
n	 Uzaktan algılamaya elverişlilik.
n	 Dizin hâlinde kullanılmaları durumunda, hassas yön tespiti.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, yüksek hassasiyet ve is-
tikrarlı bilgiler sağlayan fiber-optik sistemlerin, çeşitli optik 
algılama metotları ile tasarımı, Meteksan Savunma bünye-
sinde denenmiş, tecrübe edilmiş ve optimize edilerek uygu-
lamaya konulmuştur. Geliştirilmiş teknoloji, yapılacak bir 
seri üretim çalışması ile savunma ve güvenlik kurumlarının 
hizmetine sunulacak düzeydedir.

Meteksan Savunma Göreve Hazır
Meteksan Savunma tarafından geliştirilen sensör ve sis-
temler arasında; deniz sahalarına yaklaşmakta olan de-
nizaltılar başta olmak üzere, çeşitli sualtı hedeflerinin  
uzun mesafelerden tespiti, teşhisi ve izlenmesini sağla-
yan yeni nesil sualtı akustik sensörler yer alıyor. Bu doğ-

rultuda, kıyı şeridinin kontrol 
altına alınmasına, MEB’deki 
deniz alaka ve menfaatle-

rinin korunmasına, suüstü 
ve sualtından gelebilecek her 

türlü tehdidin bertaraf edilmesine yö-
nelik çözümler üretildi. Savunma 

Sanayii Müsteşarlığı tarafından, 
Türkiye’nin Sualtı Akustiği Mü-

kemmeliyet Merkezi olarak 
görevlendirilen Meteksan 

Savunma, uzun yıllardır ge-
liştirmekte olduğu muhte-
lif tip ve teknolojideki yeni 
nesil sualtı akustik sensör 
ve sistemlerle, geleceğin 

tehditlerine yönelik çözümler sunmak için 
çalışmalarını sürdürüyor. u

Akustik Vektör Sensör
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Bu değişim, İtalyan-Fransız iş birliği programları  
Horizon ve FREMM’in yanı sıra Katar Deniz Kuvvetle-
rinin modernizasyon programı gibi, şirketin ileri tek-

noloji ürün ve sistemler geliştirdiği ve sağladığı pek çok 
önemli sözleşmeyi de beraberinde getirdi. Tüm bu projeler, 
Leonardo’nun, kendisini, savaş sistemlerinin entegrasyonu 
yapan ve günümüz deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik 
ileri teçhizat sağlayan başlıca uluslararası oyunculardan bi-
risi olarak konumlandırmasına imkân tanıdı.
Özellikle İtalyan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu, yüksek 
düzeyde inovasyonu içeren, hem askeri hem de sivil amaçla-
ra yönelik çift kullanımlı yeni gemiler için, yüksek modülerlik 
ve esneklik özelliklerine sahip yeni sistemler geliştirilmesi 
ihtiyacı, Leonardo’nun yoğun çalışmalar yapmasını gerektir-
di. Firma, esas olarak, sistemlerin ortak kullanılabilirliğine; 
diğer bir deyişle İtalyan Deniz Kuvvetlerinin tedarik edece-
ği yeni savaş sistemlerinin, savaş yönetim sistemlerinin ve 
radar ve sensörlerin farklı donanma unsurlarına kolaylıkla 
entegre edilebilmesine odaklanıyor.
İtalyan Deniz Kuvvetlerinin hâlihazırdaki filoyu yenileme faa-
liyetleri; çok maksatlı açık deniz devriye gemileri, bir lojistik 
destek gemisi ve bir havuzlu çıkarma gemisini içeriyor.
Leonardo, bir taraftan da yeni nesil bir savaş yönetim sistemi 
(SYS) geliştirdi. Gemi yönetiminin “beyni” olarak görülen bu 
sistemle ilgili söylenmesi gereken pek çok şey var. Açık mi-
mariye sahip sistem, modüler ve yeniden konfigüre edilebilir 
özellikte. Diğer bir deyişle farklı tür gemilerde, aynı sistem 
kullanılabiliyor ve gelecekte, ihtiyaç duyulması hâlinde, ilave 
donanımlar da sisteme entegre edilebiliyor. Sistemde, İtal-
yan Deniz Kuvvetlerine özel olarak geliştirilen inovatif kabili-
yetler de bulunuyor. Uçak kokpitinden esinlenilen bu sistem, 
Leonardo’nun, Fincantieri tersanesi ile gerçekleştirdiği iş 
birliği ile geliştirildi. Gemiyi sevk ve idare etmekte kullanılan 
bu yeni sistem, arttırılmış gerçeklik teknolojisinin de yardı-
mıyla hem geminin işletilmesine hem de muharebe kabili-
yetinin entegre bir şekilde yönetilebilmesi olanak sağlıyor.
Leonardo, AESA teknolojisine dayalı yeni sistemler gerçek-

leştirme konusunda da öncü firmalar arasında yer alıyor. 
Firmanın geliştirdiği çok işlevli AESA radar sistemleri, hâ-
lihazırda olgunlaşmış ürünlere dönüşmüş durumda. Şu an, 
denizde ve karada kullanılan, pek çok AESA sistemi mevcut.
Çok güçlü işlemcilerin ortaya çıkmasına ilaveten fiber  

Leonardo’nun Denizlerdeki Evrimi
Denizcilik alanındaki faaliyetlerini 
50 yılı aşkın süredir aktif bir şekilde 
sürdürmekte olan Leonardo’nun 
sunduğu teknolojiler, bu süre zarfında, 
dünya çapındaki 40’tan fazla tersane 
ve entegratör firma tarafından, 100’ün 
üzerinde askeri gemide kullanılmak 
üzere tercih edildi. Son yıllarda, İtalyan 
Deniz Kuvvetlerinin filosunu yenileme 
süreciyle de uyumlu olarak, Leonardo, 
tüm askeri denizcilik ürünlerinde, 
çok hızlı bir değişim gerçekleştirdi.
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optik, fotonik ve katı hâl mikrodalga bileşenleri gibi pek çok 
alandaki teknolojilerde meydana gelen köklü ilerlemeler, 
AESA teknolojisini kullanan, tek bir yöne bakan sabitlenmiş 
sensörlerin geliştirilmesine ve gemilerde kullanılan başlıca 
radarların modernize edilmesine olanak sağlıyor. Yeni nesil 
Leonardo radarları, taktik balistik füze (TBM) gibi tehditlere 
karşı, daha etkili performans sağlıyor.
Kendilerinden önceki basit radarlardan farklı olarak çok iş-
levli radarlar; Nokta Savunması, Hava ve Deniz Gözetleme, 
Kıyı Suları Muharebesi ve Top Ateşi Desteği sağlama konula-
rında da önemli roller üstleniyor. Şirket, KRONOS ailesi gibi, 
pazarda önemli bir ağırlığa sahip ürünleri geliştirmiş olmak-
tan ve gönderme/alma alanındaki teknolojilerde meydana 
gelen hızlı değişimleri takip etme kabiliyetinden hareketle, 
bu teknolojide yüksek olgunluk seviyesine ve rekabet açısın-
dan güçlü bir konuma ulaşmış durumda. Bu kabiliyet, daha 
güçlü modüller sayesinde (GaN-Galyum Nitrit ve GaAs-Gal-
yum Arsenit teknolojileri), radarların tespit menzilini iyileş-
tirirken; maliyetleri, rekabetçi bir seviyede tutmayı da başa-
rıyor ve farklı sınıftaki gemilerin (devriye botlarından yüksek 
tonajlı gemilere) farklı görevlere ilişkin gereksinimlerini 
karşılayabiliyor. Bu radar sistem mimarisi aynı zamanda, ek 
özelliklerin, kabul edilebilir maliyetlerde kazandırılmasını 
da sağlıyor. Bu sayede Leonardo, kullanıcı gereksinimleri-
ne kolaylıkla cevap verebiliyor (örneğin ATBM / anti taktik 
balistik füze, atış kontrol). Leonardo’nun donanma ürünleri 
portföyünü genişletmesi, AESA çift bant radarının ortaya çı-
kışını da beraberinde getirdi. Bu radar, C ve X bantlarında 
çalışan dört adet çift bantlı ve farklı yönlere bakacak şekilde 
sabitlenmiş dizine sahip çok işlevli yeni bir AESA radarından 
oluşan, çok sensörlü bir sistem. Bu yeni radar, yeni AESA 
ve X bant radarları da kapsamakla birlikte, onların daha ge-
lişmiş bir versiyonu ve gemideki diğer sensörlerle olan en-
tegrasyondan da daha iyi faydalanıyor. Çift Bant Radar, her 
bir sensöre özel belirli bir görev atayarak, her bir görev için 
uygun işletim modunun uygulanmasına imkân tanıyor. Böy-
lelikle radarların standart kullanımında ortaya çıkabilecek 
çakışma ve üstdüşüm (superposition) ihtimali ortadan kalk-
mış oluyor. Bu da Çift Bant Radar’ın, iki sensörün ayrı ayrı 
kullanılmasına kıyasla daha yüksek performans gösterme-

sini sağlıyor. Uygulamada çift bant, esas olarak, eş zamanlı 
erken ihbar amaçlı gözetlemeyi ve alçak irtifa füze savunma-
sını, elektronik karıştırmanın pasif gözetiminin ve düşman 
sensörlerini aldatma süresinin kısalmasını ve aynı zamanda 
radarlar ve elektronik harp cihazları arasındaki parazitlerin 
en aza indirilmesini garanti altına alıyor.
AESA ile gelen bu değişim, uzun menzilli L bant radar sis-
temlerine de uygulanmış durumda ve bunun sonucunda, 
sayısal dizinli bir radar olan; KRONOS Power Shield (Güç 
Kalkanı) ortaya çıktı. KRONOS Power Shield; inovatif blok-
lardan oluşan; hava hedefleri ile TBM’lere karşı uzun men-
zilli gözetleme sağlamak için tasarlanmış; sinyal yayan her 
bir unsura yönelik ayrı alıcının bulunduğu; tamamen sayısal 
hüzme kontrolü yapan; sayısal fazlı ve kazanç kontrolüne 
sahip bir sayısal dizinli radardır. Sistem, çok işlevli sensöre 
sahip tipik bir uzun menzilli 3B hava gözetleme radarından 
beklenen gereklilikleri sağlayan, ilk Leonardo ürünüdür. Di-
ğer benzer sistemlere kıyasla daha geniş bir güç açıklığına 
sahip olan radar, aynı zamanda daha esnek bir yapıya sahip 
ve daha geniş bölgeleri kapsayabiliyor.
TBM söz konusu olduğunda, radarın görevi, diğer AESA 
sensörlerinin hızlı bir şekilde harekete geçmesini sağla-
mak amacıyla tehditleri erkenden tespit etmek ve TBM’nin 
konumunu doğru tahmin etmektir. Radar, tarama modunda 
ya da sabit bir bölgeye bakar modda çalışabilir. Sabit bölge-
ye bakar modda, 1.300 kilometre menzil sınıfındaki balistik 
füzeleri tek başına tespit ve takip edebilecek şekilde, çok 
gelişmiş kabiliyetlere sahip olan radar, donanmaların büyük 
savaş gemilerine entegre edilebilir.
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Geçmişteki RAN30X gözetleme 
radarı sisteminden yola çıkılarak 
geliştirilen yeni X bant SPS 732 
deniz radarı, hafif ve orta büyük-
lükteki gemilerin yanı sıra fırka-
teyn gibi daha büyük gemilerde de 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Bu X bant radar, düşük tespit ih-
timalli 2B sistemler olup hava ve 
yüzey gözetlemesine yönelik deniz 
radarlarıdır. Çok yüksek çözünür-
lük modları, irtifa kazanma, Tarar-
ken Menzil Profili Görüntüleme ve 
Ufuk Ötesi Gözetleme modu gibi 
eşsiz özellikleri, en zorlu beklen-
tilere sahip donanmaların dahi 2B 
yüksek performanslı deniz radar-
larından olan beklentilerine ilişkin 
standartları belirliyor.
Atış kontrol radar sistemleri de Leonardo’nun, en çok sayıda 
teslim edilmiş ürünleri olan NA25X ve NA30S’den başlaya-
rak bir değişime uğramış durumda.
Pazardaki müşterilerin olası yeni taleplerini karşılayabil-
mek için Leonardo, sensör performansını da iyileştirdi. Bu 
değişimin sonucunda ortaya, çift bant radar (X ve Ka bant) 
ve gelişmiş çoklu izleme performansına yönelik en gelişmiş 
elektro-optik sensör grubunu kullanarak yeni bir yaklaşım 
barındıran NA30S MK2 çıktı. Yeni X bant sensör, tamamen 
katı hâl teknolojisi kullanılarak oluşturuldu. Ka bandında bir 
kanalın kullanılmaya başlanması; dereceli bozulma (grace-
ful degredation), yüksek kullanılabilirlik ve bakım kolaylığı 
sunuyor. Dar hüzme genişliğine sahip olan Ka bandı, ideal 
durumda, düşük irtifadaki hedeflerin özelliklerini ölçmek için 
tasarlanmıştır. X bandı, sistemin daha uzun menzillerde ve 
her tür hava koşulunda hedef izlemesi yapabilmesine olanak 
sağlamaktadır. Bu sensörler arasındaki sinerjik entegras-
yon, hedef izleme açısından en iyi performansı garanti eder 
ve böylelikle X bant radar, uzun menzilde tespit yaparken, al-
ternatif nişan hattı dâhil, doğrudan ve yakın izleme, optronik 
sensörlerle bağlantılı, Ka bant radar tarafından sağlanır.
Sensörlerle modern füze ve silah sistemlerini birbirine bağ-
layan gelişmiş yeni atış kontrol sistemi (FCS), Leonardo’nun, 
Strales/DART ve Vulcano güdümlü mühimmatlarının ihtiyaç 
duyduğu güdüm bilgisini de sağlar.
Bu yeni atış kontrol sisteminin yüksek performansı, kullanı-
cısına, seçilen 5 hedefi izlemeye imkân tanıyan çoklu hedef 
takip kabiliyetini de sağlar. Sistem aynı zamanda, genellikle 
alçak irtifalarda uçuş yapan hedeflerden kaynaklanan izleme 
sorunlarının da üstesinden geliyor. Deniz yüzeyine çok yakın 
uçan gelişmiş güdümlü mermiler veya kıyı sularında kar-
şılaşılabilecek asimetrik suüstü tehditleri, bu sorunlardan 
bazılarıdır. Bu yeni atış kontrol sistemi, anten grubunda yer 
alan tüm teçhizatın daha kompakt olması sayesinde, hacim 
kısıtı gerekliliklerini de karşılayarak, radara yakalanmayan 
savaş gemileri de dâhil olmak üzere, çok çeşitli platformlara 
entegre edilebiliyor.
Leonardo’nun, yenilikçi çalışmaları kapsamında geliştirdiği 
bir diğer ürün de yeni konformal dizinli Dost Düşman Tanıma 
(IFF) Sistemi’dir. Sistem, ilk olarak İtalyan Deniz Kuvvetleri-
nin, yeni çok amaçlı açık deniz karakol gemilerine (PPA) ve 
havuzlu çıkarma gemisine monte edilecek. Silindir şeklinde 

bir anten üzerine kurulu sistem, bir ışıma açıklığı oluşturu-
yor. Sistem mimarisi, hüzmenin, bir antenin dönüşüne ben-
zetilebilecek şekilde, ufuk açısı boyunca hareket etmesine 
olanak sağlar. Sistemde bulunan sorgulayıcı, Leonardo’nun, 
SIR-M5C adlı ürününün daha kompakt bir versiyonudur. Si-
lindir şeklindeki anten de geminin, hem alıcı-vericisi hem de 
Link 16’sı için kullanılabilir.
Hâlen gemiler üzerinde bulunan DSS-IRST, tamamen geniş 
kapsama alanına sahip inovatif ve otomatik bir arama-izle-
me sistemidir. Sistem, 360 derece kapsama alanında faaliyet 
göstermesine olanak sağlayacak şekilde, platform üzerine 
kurulu dağınık hâldeki sensör ve bileşenlerden oluşuyor.
DSS-IRST, Leonardo’nun, en güncel yüksek performans-
lı, MWIR kızılötesi odak düzlemi dizini sensör teknolojisine 
sahip. Bu teknoloji, izlerin otomatik tespitine, mesafenin 
aktif ya da pasif olarak üçgenleme yoluyla hesaplanmasına 
ve açığa çıkan izlerin, görsel olarak da takip edilebilmesine 
olanak sağlıyor. Çeşitli harekât senaryolarını dikkate alan 
sistem, açık deniz ve kıyı sularının yanı sıra gemi limanda 
beklerken veya demirlemiş hâldeyken de destek sağlayacak 
şekilde tasarlandı.
Leonardo, yazılım tabanlı telsiz (SDR) teknolojisinin kullanıl-
dığı deniz haberleşme sistemleri konusunda da çok köklü bir 
geçmişe sahip. Çok bantlı, çok amaçlı, çok işlevli yeni nesil 
bir alıcı-verici olan SWave Common Core Radio (CCR), Leo-
nardo SDR SWave taktik telsiz ailesinin üyeleri arasında yer 
alıyor. Bu sistem; su üstü gemilerinde, deniz haberleşmesi 
alanında ve sabit tesisler ve altyapılarda kullanılabiliyor. US 
JTNC (ABD Ortak Taktik Ağ Merkezi; eski adıyla US JTRS, 
ABD Ortak Taktik Telsiz Sistemi) Yazılım İletişimi Mimarisi 
(SCA) ve AB ESSOR Konsorsiyumunun uzantılarıyla uyumlu 
olan birim, denizde ve sahada kullanılan telsizlerle ve C4ISR 
sistemleriyle birlikte çalışabilirlik sağlayarak, geniş bantlı IP 
verilerini veya ses hizmetlerini destekliyor. 1,5-2.000 MHz 
aralığında çalışan, düşük güçte bir telsiz olan CCR, standart 
EIA 19 inç raflara yerleştirilmeye uygun şekilde, boyu 19 inç 
genişliği ise 9,5 inç olan, hafif alaşımlı metal bir yapı içeri-
sinde muhafaza ediliyor. Deniz ve ilgili altyapılarda ihtiyaç 
duyulan; HF, VHF ve UHF frekans bantlarındaki haberleşme 
çözüm ve gerekliliklerinin tümüne cevap verebilecek ortak 
bir bileşen olarak öne çıkan telsiz, web arayüzü ya da SNMP 
aracılığıyla operatörlerin fiziki olarak telsize müdahale etme-
sine gerek kalmadan, uzaktan da kontrol edilebiliyor. u

Çok Amaçlı Açık Deniz Karakol Gemisi (PPA)
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MSI Dergisi: YALTES, bu yıl, 
kuruluşunun 15’inci yılını kutluyor. 
YALTES, başlangıçta, belli bir müşteri 
ve belli projeler hedeflenerek 
kurulmuştu. İzleyen süreçte ise 
çözümlerini ve müşterilerini 
çeşitlendirerek sürdürülebilirliği 
sağladı. Bu 15 yıllık süreçte, 
YALTES nasıl bir şirkete dönüştü; 
kurumsal gelişim bakış açısı ile 
anlatabilir misiniz?
Mehmet KİTİŞ: Biliyorsunuz YALTES, 
2002 yılında, bir Türk ortakla Thales 
Hollanda’nın ortaklığı şeklinde kurul-
muş bir şirket. Kuruluşunun ardından, 
ilk dönemde, daha çok önünde var olan 
potansiyel projelere odaklı olarak ça-
lışmış ki; bunların başında GENESİS 
geliyor. Bu çalışmalar, daha çok, ta-
sarımı tamamlanmış ürünlerin üretimi 
şeklinde gerçekleşti.
Türkiye’de, daha önce örneklerini gör-
düğümüz gibi, proje amaçlı kurulan bir 
şirketin sürdürülebilir olması, çok da 
kolay değil. YALTES’in de bu zorlukla-
rı yaşamaması için, ürün geliştirmeye 
yönelik kabiliyetler kazanması ve ürün 
yelpazesini geliştirmesi gerekiyordu. 
Şirket de elde ettiği deneyim ve bi-
rikimle tam olarak bunları yaptı. 15 

YALTES Genel Müdürü 
Mehmet KİTİŞ:

“15’inci yılında YALTES’i; 
milli tasarım, azami yerli 

katkı ve ihracat kelimeleri 
ile tarif ediyoruz.”

YALTES’in kuruluşu ve ardından geçirdiği dönüşüm, 
bir bakıma, Türk savunma ve havacılık sektörünün 

gelişim hikâyesinin bir başka anlatımı. Bu yıl, 
kuruluşunun 15’inci yıldönümünü kutlayan YALTES; 

15 yılda, hazır ürünleri üreten bir firmadan, kendi özgün 
tasarımı çözümlerini dünya çapında teslim eden bir 

firmaya dönüştü. Bu gelişimini, dünyadaki gelişmeleri 
yakında takip ederek edineceği yeni kabiliyetlerle ve 
geliştireceği yeni çözümlerle sürdürmeyi hedefleyen 

YALTES’in 15 yılını ve geleceğini, YALTES Genel Müdürü 
Mehmet Kitiş ile konuştuk.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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yıl önce, bitmiş bir tasarımın burada 
üretilmesi ile başlayan süreç, bugün; 
tamamen milli tasarım yapan; deniz 
platformlarına yönelik Savaş Yöne-
tim Sistemi (SYS) ve Entegre Platform 
Kontrol ve İzleme Sistemi (EPKİS) için 
kendi özgün çözümlerini geliştiren; 
bunları üretip, teslim edip, bakım ve 
idame desteğini veren bir YALTES ile 
sonuçlandı.
Bu gelişimin yanı sıra Thales’in dünya 
üzerindeki pazarlama ağının kullanıl-
ması da bizim için önemli bir hedefti.
Bugün baktığımızda, belli büyüklükte-
ki platformalar için görev sistemlerini, 
bunların birlikte çalışacağı köprüüstü 
sistemlerini, entegre alarm-izleme 
sistemlerini geliştiriyoruz ve Thales 
bünyesindeki, bunları entegre ve anah-
tar teslimi bir şekilde teslim edebilen 
tek firmayız. Ülkemizde de böyle çö-

zümleri tek çatı altında tersanelerimi-
ze sunan tek firma konumundayız.
Özetleyecek olursak; bugün, tamamen 
milli, %80’in üzerinde yerli katkı ora-
nına sahip ürünleri ile YALTES, hem 
Türk hem de uluslararası pazarlarda 
müşterilerine yüksek kaliteli çözümler 
sunuyor.

MSI Dergisi: YALTES’in geldiği 
noktayla ilgili olarak okuyucularımızın 
gözünde daha net bir resim çizebilmek 
için, şirketiniz ile ilgili rakamsal 
verileri, zaman içerisindeki değişimleri 
de gösterecek şekilde paylaşabilir 
misiniz?
Mehmet KİTİŞ: Yıllara göre farklılık 
gösterebilse de YALTES’in cirosu, or-
talama 10 milyon avro civarında oldu. 
Bu cironun yaklaşık %80’i, yurt içi sa-
tışlardan elde ediliyor; ihracatın payı 
da yaklaşık olarak %20 civarında. Şu 
anda, aktif durumda olan 12 proje-

mizde görev yapan 70 çalışanımız var. 
Ciromuzun, yaklaşık %3’ünü de Ar-Ge 
çalışmalarımız için harcıyoruz.
Cironun yıllara göre değişimine baktı-
ğımızda, 2011 civarında, aldığımız sipa-
rişlerin azalması ile ciromuz 7-8 mil-
yon avroya düşmüştü. O dönem, bazı 
projelerin tamamlanma süreçlerine 
denk geldiği için, kadromuz da 100 ki-
şinin üzerine çıkmıştı. Bugün ise daha 
verimli ve sağlıklı bir yapımız var. Yıllık 
10 milyon avro ciroya, daha az kişi ile 
ulaşıyoruz. Aldığımız siparişler, bu ciro 
ortalamasını tutturmamıza yetecek se-
viyede. Kârlılığımız da makul düzeyde.

MSI Dergisi: YALTES, sektörde özel 
bir yere sahip. Ürün ve çözümleri, 
Türk mühendisleri tarafından, 
Türkiye’de geliştiriliyor; diğer yandan, 
%100’ü Thales’e ait. Bu kurgunun, 
YALTES’e ve Türkiye’ye sağladığı 
avantajları nasıl sıralarsınız?

YALTES, MİLGEM korvetleri için SYS donanımı ve EPKİS sağlıyor.

YALTES tarafından geliştirilen Entegre Köprüüstü Konsolu
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Mehmet KİTİŞ: Ürünlerimizin tamamı, 
Türk mühendisleri tarafından, burada 
geliştirilmiş ürünlerden oluşuyor. Or-
tağımız olan Thales Hollanda (TNL)’nın 
savaş yönetim sistemlerinde kullandığı 
tüm konsollar ve özel amaçlı bir silah 
kontrol konsolu da YALTES tarafından 
geliştirildi ve burada üretiliyor.
Thales sayesinde, pazarlama ve satış 
olanağımız olmayan pek çok müşteri 
ve son kullanıcıya ulaşabiliyoruz. Şu 
anda, 23 farklı ülkenin deniz kuvvetleri 
ve sahil güvenlik teşkilatında, YALTES 
ürünleri kullanılıyor. EPKİS konusunda 
da Thales içinde, bu alanda ürünü olan 
tek firmayız. Thales’in, dünya üzerine 

yayılmış tüm satış ve pazarlama orga-
nizasyonunu kullanarak, normal şart-
larda ulaşamayacağımız pazarlarda 
ürünümüzü tanıtma ve satma olanağı 
buluyoruz. Bu, sadece satış anlamında 
geri dönüş sağlamıyor. Dünya gene-
linde, zorlu müşterilerle çalışıyoruz ve 
ürünlerimiz, çok çetin koşullarda kali-
fiye oluyorlar. Böylece, YALTES ürünle-
rinin, tasarımından malzeme seçimine 
ve üretim süreçlerine kadar, dünyanın 
en iyisi olmasını sağlıyoruz.
Bunun yanında bir Thales firması ola-
rak, Thales‘in sahip olduğu; ama ülke-
mizde henüz kullanılmayan pek çok yeni 
teknolojiye ve bilgi birikimine erişme 

imkânımız da var. Bu önem verdiğimiz 
bir konu. Çünkü eğer sadece kendi yap-
tığınız iş seviyesinde bilgi sahibiyseniz 
kullanıcınızın onayı ile üretime geçti-
ğiniz süreçlerle ilerlemeye çalışırsınız. 
Oysa dünya üzerindeki gelişmeleri takip 
ederek bunları ürünlerinize yansıtabi-
lirsiniz; kullanıcılarınıza da bu yenilik-
lerle katma değer sağlayabilirsiniz.

MSI Dergisi: YALTES’in, Thales 
bünyesinde, EPKİS gibi bir ürüne sahip 
olan tek firma olduğunu belirttiniz. 
Bu noktada, YALTES’in Thales’e diğer 
katkılarını nasıl sıralarsınız?
Mehmet KİTİŞ: Savunma sektörüne 
baktığımız zaman, Thales’in ürün yel-
pazesi çok geniş ve o yelpaze içerisin-
de, başka bir ürün için alan açmak çok 
kolay değil. Ama Thales’i ve kendimizi 
inceldiğimizde, ortaya çıkan somut bir 
gerçek var ki; Türkiye, hâlâ orta seviye 
mühendislik hizmetlerinde, Thales’in 
birçok birimine göre, özellikle Avru-
pa’daki birimlerine göre, son derece 
rekabetçi. Bu tabloda, bizim için önemli 
hedeflerden biri, orta ölçekli teknolojik 
ürünleri kendi bünyemizde geliştirerek 
Thales’in portföyüne dâhil etmek. Bun-
lar, rekabetçi bir fiyata sahip, çok sayı-
da üretilebilecek ürünler olacak.

Projeler Hız Kesmiyor
MSI Dergisi: Gündemdeki projelerde 
YALTES neler yapıyor; hangi 
sorumlulukları üstlenmiş 
durumdasınız?

40 - Ekim 2017

TCG HEYBELİADA (F-511)’nın EPKİS Konsolu



Mehmet KİTİŞ: Birinci ve ikinci gemi-
de olduğu gibi, MİLGEM 3-4’te de iki 
farklı sözleşme ile SYS donanımı ve 
EPKİS sağlıyoruz. SYS donanımı kıs-
mında, konsollarda bazı değişiklikler 
oldu ve video dağıtımı tamamen sayı-
sala dönüştü. EPKİS için de tamamen 
yerli olan çözümümüz kullanılıyor.  
LST projesinde, HAVELSAN’ın alt yük-
lenicisi olarak SYS donanımını sağlı-
yoruz. Lojistik Destek Gemisi projesin-
de, Selah Tersanesi’nin alt yüklenicisi 
olarak, Gemi İzleme ve Kontrol sistemi 
(GKİS), bizim tarafımızdan sağlanıyor. 
LHD projesinde de yine HAVELSAN 
üzerinden, SYS donanımını sağlıyoruz. 
32 inç büyüklüğünde, tek ekranlı yeni 
tip operatör konsollarının, ilk kez bu 
projede kullanılması söz konusu; an-

cak bu bir sözleşme değişikliği ile ya-
pılabilecek.
Faaliyetlerimiz, sadece su üstü gemi-
lerle sınırlı değil. MÜREN-AY proje-
sinde, TÜBİTAK‘ın alt yüklenicisi ola-
rak, denizaltı dünyasına da girdik. Bu 
projede, MÜREN sisteminin üzerinde 
çalışacağı operatör konsolları ve bazı 
arayüz birimleri geliştiriliyor. Bu pro-
jede edindiğimiz yetenekleri, PREVEZE 
sınıfı denizaltıların modernizasyon ça-
lışmalarında da kullanmak istiyoruz.
Test ve Ölçüm Gemisi projesinde de 
MİLGEM ile benzer bir EPKİS sağla-
yacağız. Son olarak BARBAROS sı-
nıfı fırkateynlerin modernizasyonu 
kapsamında, HAVELSAN tarafından,  
SYS donanım sağlayıcısı olarak seçil-
dik. Bu proje kapsamında, gemilerde 
kullanılan STIR 1.8 atış kontrol radar-
larının, GENESİS Savaş Yönetim Siste-
mine entegrasyonunu da gerçekleşti-
receğiz.

Bunların dışında, bir ihracat projesi 
kapsamında, bir Türk özel tersanesi-
nin alt yüklenicisi olarak görev aldık.  
Bu projede, teslimatlarımızı yaptık ve 
son safhaya geldik. TNL üzerinden, 
değişik ülkelerin projelerine yöne-
lik operatör konsolu satışlarımız var.  
Ayrıca, TNL‘nin SYS’si TACTICOS’un; 
hem geliştirmesini hem de moderni-
zasyonunu kapsayan projelerde, ya-
zılım desteği veriyoruz. Bu kapsam-
da, çok yakın bir gelecekte yürürlüğe 
girmesi beklenen sözleşme ile dost 
bir ülkenin modernizasyon projesin-
de, TACTICOS Baseline 0 SYS’deki de-
modelik sorununu çözecek donanım 
ve yazılım geliştirilmesi faaliyetlerini 
gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Bu pro-
jenin bizim açımızdan önemli bir di-
ğer yanı, demodelik sorunu giderilmiş  
TACTICOS Baseline 0’ı, YALTES ola-
rak destekleyebilecek hâle gelmemiz 
olacak. Bu, yazılımı ve donanımı ile 
üzerindeki her çalışmanın YALTES mü-
hendisleri tarafından yapıldığı bir SYS 
olacak. Donanım ve yazılım değişik-
liklerinin yapılması, bunların test edil-
mesi ve entegrasyonunun yapılması, 
YALTES’in görevi olacak. Biz YALTES’i, 
SYS konusunda uzman bir firma ola-
rak görüyoruz; bu projeyle de sadece 
SYS’ye donanım veren değil, komple 
SYS’nin sorumluluğunu üstlenen bir 
noktaya geleceğiz. TNL üzerinden,  
TACTICOS’la ilgili, dünya çapında ben-
zer işler de alabileceğiz. Dünya gene-
linde, bu kapsama girebilecek 100 ci-
varında platform var.

MSI Dergisi: TACTICOS ile ilgili bu 
gelişmeler, YALTES’i hangi noktaya 
taşıyacak?

Faaliyetlerimiz, sadece su üstü gemilerle sınırlı değil. MÜREN-AY 
projesinde, TÜBİTAK‘ın alt yüklenicisi olarak, denizaltı dünyasına 
da girdik. Bu projede, MÜREN sisteminin üzerinde çalışacağı 
operatör konsolları ve bazı arayüz birimleri geliştiriliyor. 
Bu projede edindiğimiz yetenekleri, PREVEZE sınıfı denizaltıların 
modernizasyon çalışmalarında da kullanmak istiyoruz.
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YALTES, BARBAROS 
sınıfı fırkateynlerin 
modernizasyonunda da 
rol alacak.

EPKİS Network Kabineti
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Mehmet KİTİŞ: YALTES’i, SYS’nin do-
nanımını sağlayan firma olmaktan, 
belli büyüklükteki platformlara çözüm 
sunma aşamasına taşıyacak ve bu dö-
nüşüm ile kazanacağımız yetenek de 
Türkiye’de var olan bir yeteneğin tekra-
rı olmayacak. Bizim, belli büyüklükteki 
platformlar için görev yönetim sistemi 
çözümleri sunmaya yönelik çalışmala-
rımız vardı. SYS cephesi, bu çalışma-
larla birleştiğinde, TACTICOS Baseline 
0 için çözüm sunabilen bir firma hâli-
ne geleceğiz. Bir yandan da Thales’in,  
ACTICOS Baseline 2 ile ilgili çalışma-
larını desteklemeye devam edeceğiz 
tabii.
TACTICOS Baseline 0 modernizasyonu 
ile SYS alanında önemli bir pazar pa-
yına ulaşabiliriz; çünkü bütçe kısıtları 
nedeniyle modernizasyon seçeneğini 
tercih edecek çok sayıda ülke var. Çok 
rekabetçi maliyetlerle önemli kabiliyet 
artışları getirebiliyoruz.

MSI Dergisi: Dâhil olduğunuz projeler 
arasında, MİLGEM, YALTES’in, projenin 
her gemisinde, giderek daha çok katkı 
verdiği ve özgün çözümler ortaya 
koyduğu bir proje oldu. Bu doğrultuda, 
MİLGEM kapsamında yaptıklarınızı 
biraz daha detaylandırabilir misiniz?
Mehmet KİTİŞ: SYS donanımında, kon-
sollarda bazı uyarlamalar oldu, demo-
delik yönetimi yapıldı. Video dağıtımı ve 
sergilenmesi tamamen sayısala dönüş-
tü. Komutan birimi ve bazı özel mak-
satlı donanımlarda da iyileştirmeler 
yapıldı. En büyük değişiklik, EPKİS‘te 
oldu. Birinci ve ikinci gemidekilerden 
farklı olarak üçüncü ve dördüncü ge-
milerde, tamamen kendi olanakları-
mızla geliştirdiğimiz yerli çözümümüz 
PİKET 3000® kullanılıyor. Bu kapsam-
da, son kullanıcının rahatlığı açısından, 
ön planda görünen arayüzlerde bir de-
ğişiklik görülmüyor; ancak hazır ticari 
ürünler dışında kalan ve geri planda 

çalışan yazılımın ve donanımın tasa-
rımı, tamamen YALTES mühendisleri 
tarafından, ülkemizde geliştirildi. Biz, 
yabancı bir ürünü Türkiye’ye adapte et-
miyoruz. Böylelikle yerli katkı oranını, 
%80’in üzerine taşımayı başardık. %20 
de, sunucu gibi, sertifikalı olması gere-
ken bazı ürünlerden kaynaklanıyor.

MSI Dergisi: MİLGEM’in devamında, 
İ sınıfı fırkateynlerde YALTES neler 
yapacak?
Mehmet KİTİŞ: Hedefimiz MİLGEM‘de-
ki iş payımızı korumaktan öte, bi-
raz daha arttırmak. Bu kapsamda,  
MİLGEM 3-4 için yeni geliştirdiğimiz 
PİKET 3000® serisi EPKİS’i de tek-
lif ettik. Tersane seçim ve teklif aşa-
ması devam ettiği için, fazla detaya 
giremeyeceğiz. Teklifimiz, şartname 

isterlerini tamamen karşılıyor; ancak 
muhtemel sözleşme kapsamında, bazı 
yeni yetenekler eklememiz söz konusu 
olabilir. Bu kapsamda, mevcut Entegre 
Köprüüstü Konsolu’nun Entegre Köp-
rüüstü Sistemi’ne dönüşmesini düşü-
nebiliriz. SYS‘de ise ADVENT konfigü-
rasyonu konsolumuz, hemen hemen 
kesinleşti. LHD ve BARBAROS sınıfı 
modernizasyonunda kullanılacak olan 
32 inç ekranlı yeni tip konsolların yanı 
sıra tamamen sayısala dönüşmüş, 4K 
çözünürlüğü destekleyen Savaş Siste-
mi Video Ağı, merkezi KGK, ve arayüz 
kabinetleri, SYS donanımı kapsamında 
teklifimizin içinde yer alıyor. Teklifi-
mizde, Deniz Kuvvetlerimizin envante-
rinde yer alan, tüm SYS donanımındaki 
kronolojik gelişmeleri ve seçimleri göz 
önüne alıyoruz.

YALTES’in Makina Kontrol Odası (MCR) konsolu, operatörler için ergonomik şekilde tasarlanmış bir çalışma istasyonu olarak dikkat çekiyor.
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Konsol Konusunda 
Rakiplerimizin Önündeyiz
MSI Dergisi: Konsol ve Arayüz Kabineti 
Üretimi konusunda, 2003 yılından beri 
faaliyet gösteriyorsunuz ve 200’den 
fazlasını teslim ettiniz. Bununla 
birlikte, bu konu, Türkiye’de, farklı 
boyutta firmaların, alternatif ürünler 
sunduğu bir alan. YALTES’in, bu 
alanda, rakiplerine göre üstün olduğu 
noktaları nasıl sıralarsınız?
Mehmet KİTİŞ: SYS donanımı olarak 
konsol ve arayüz kabineti üretmek, 
bizim ana işlerimizden en önemlisi. 
GENESİS projesinden bu yana, Deniz 
Kuvvetlerimizin tüm projelerinde, SYS 
donanımını geliştirip teslim ediyoruz. 
Son yıllarda ASELSAN’ın alt yükleni-
cisi olarak deniz sistemleri dışında 
kara platformların da kullanıma yö-
nelik, askeri standartlara uygun kon-
sol tasarımı, kalifikasyonu ve üretimi 
de yapmaya başladık. Kullanıcılardan 
gelen geri beslemeleri değerlendirip,  
ARMERKOM, ASELSAN ve HAVELSAN’ın  
tercihlerini de göz önüne alarak, ürün-
lerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. 
Bu arada, TNL üzerinden teslim etti-
ğimiz donanım için de çok farklı ortam 
ve şartlarda görev yapan kullanıcılar-
dan geri beslemeler geliyor. SYS ko-
nusunda bir dünya markası olan TNL 
gibi bir ortağa sahip olmanın, büyük 
avantajı var. TNL’nin büyük deneyimi, 

bazı tercihlerde bize çok yardımcı olu-
yor. Sadece donanım geliştirip üreten 
bir firma değiliz. SYS’de, yazılım ge-
liştirme faaliyetlerimiz de var. SYS’nin 
bütününe hâkim olan bir firma olarak, 
bu deneyimimizin, donanım konusun-
daki bazı tercihlerde olumlu etkisi olu-
yor. SYS donanımına ek olarak, EPKİS 
ve köprüüstü sistemleri için de farklı 
isterleri olan donanım ve kabinetler 
geliştirip üretiyoruz. Buradan kazandı-
ğımız deneyimi de göz önüne aldığımız-
da, tüm bu artılar, bizi, bu alanda faa-
liyet gösteren rakiplerimize göre, daha 
öne çıkaran unsurlar oluyor.

MSI Dergisi: YALTES konsollarıyla 
ilgili, ihracat cephesinden de haberler 
duyuyoruz. Örneğin son olarak, 
YALTES’in, bir Avrupa tersanesinin 
Güney Amerika ülkesi donanması için 
yürüttüğü bir program kapsamında, 
muhabere konsolu üreteceğini duyduk. 
Bu konuda bilgi verir misiniz?
Mehmet KİTİŞ: Haber doğrudur. Avru-
pa merkezli bir tersane, bu yılın başın-
da, bir Güney Amerika ülkesinin deniz 
kuvvetleri için, OPV sınıfı gemi inşa et-
mek üzere sözleşme imzaladı. Biz de 
savaş harekât merkezinde bulunacak 
muhabere konsollarının geliştirilmesi 
ve üretimi için, söz konusu tersane ile 
doğrudan sözleşme imzaladık. Bu pro-
jeye yabancı değiliz. Zaten geminin SYS 

konsolları ve konsol arası birimlerini 
de ortağımız TNL üzerinden biz sağlı-
yoruz.

MSI Dergisi: 2014 yılı Mayıs ayı 
sayımızdaki söyleşimizde, 4’üncü 
nesil operatör konsolları ile ilgili 
olarak; “Hedefimiz, 5 yıl içerisinde, 
250 tane konsolu, Thales üzerinden 
dünya pazarlarına vermek.” şeklinde 
konuşmuştunuz. Çalışmalarınız nasıl 
gidiyor? Hedefi güncellediniz mi?
Mehmet KİTİŞ: Hedefi baştan iyi belir-
leyince, düzeltmelere gerek kalmıyor. 
Herhangi bir sapma yok; hedefimize 
emin adımlarla ilerliyoruz. Bu arada; 
küçük bazı uyarlamalarla 4’üncü nesil 
operatör konsolunun farklı bir versiyo-
nunu, ortağımız üzerinden, bir Avrupa 
ülkesinin deniz kuvvetlerine teklif ettik. 
Bu projenin gerçekleşmesi durumun-
da, hedefi olumlu yönde güncelleme-
miz söz konusu olabilir ama. Bu gün-
celleme de 80 konsola kadar çıkabilir.

MSI Dergisi: Düşük tonajlı deniz 
platformları için görev sistemleri, 
YALTES’in son dönemde eğildiği 
alanlardan biri oldu. Bu alandaki 
çalışmalarınızın son durumu hakkında 
bilgi verir misiniz?
Mehmet KİTİŞ: Thales bünyesinde-
ki, su üstü platformlarında kullanılan 
SYS’ler, çok geniş bir yelpazeyi kap-
sıyor. Uçak gemisinden, tek topu olan 
devriye botlarına kadar farklı boyutlar-
da ve farklı fonksiyonlara hitap edebi-
lecek esneklikte SYS’lerden bahsedi-
yoruz. Ancak hızlı, küçük tonajlı deniz 
platformlarına gelince, isterler sadele-
şiyor ve böyle bir sisteme ayrılabilecek 
bütçe de çok kısıtlı hâle geliyor. Klasik 
anlamda çok yetenekli olan SYS’ler, 

SYS donanımı olarak konsol ve 
arayüz kabineti üretmek, bizim 
ana işlerimizden en önemlisi. 
GENESİS projesinden bu yana, 
Deniz Kuvvetlerimizin tüm 
projelerinde, SYS donanımını 
geliştirip teslim ediyoruz. Son 
yıllarda ASELSAN’ın alt yüklenicisi 
olarak deniz sistemleri dışında 
kara platformların da kullanıma 
yönelik, askeri standartlara uygun 
konsol tasarımı, kalifikasyonu ve 
üretimi de yapmaya başladık.
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ne kadar küçültülmeye çalışılsa da bu 
platformlar için fazla kabiliyetli kalı-
yor. Daha basit, göreceli olarak daha 
az yetenekli, bir operatör tarafından 
kolaylıkla kullanılabilecek ve maliyeti 
düşük sistemlere ihtiyaç var. Buradan 
yola çıkarak tasarladığımız görev sis-
temimizi geliştirme çalışmalarımızı 
tamamladık. Fiyat-performans açısın-
dan, oldukça rekabetçi bir ürün ortaya 
çıkardık. Böyle entegre bir çözüm su-
nan, bizden başka bir firma yok. Özel 
tersaneler aracılığı ile yurt dışı ülke 
sahil güvenlik teşkilatlarına yaptığımız 
tekliflerimiz var. Ürünümüzü, özel ter-
sanelere ve Thales içinde tanıtma ça-
lışmalarımız devam ediyor.

MSI Dergisi: Siber güvenlik de yine 
son dönemde odaklandığınız bir diğer 
alan. Bu alandaki çalışmalarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?
Mehmet KİTİŞ: Siber güvenlik, çok ge-
niş bir alan. Dünyada irili ufaklı pek çok 
firma, bu alanda bir şeyler yapmaya 
çalışıyor. Ürün bazında yapılan çalış-
malar olduğu gibi, sistem bazında çö-
zümler de pazara sunuluyor. Bu geniş 
alanda, Thales de uzun zamandır belli 
bir plan dâhilinde çalışıyor ve büyüyor. 
2015 yılından itibaren, YALTES olarak, 
Thales’in ülkemizdeki servis sağlayıcı-
ları ile olan bakım anlaşmalarını üze-
rimize alarak, bu alana da giriş yaptık.
Önümüzde dönem için, siber güvenlik 
ile ilgili 2 gündem maddemiz var. Bun-
lardan birincisi, sertifiye edilmiş ürün-
ler. Thales, tüm çözümlerinin, siber 
güvenlik alanında sertifiye edilmesini 
hedefliyor. Böylece ürünlerini, siber 
saldırılara karşı daha dayanıklı hâle 

getirmek istiyor. Biz de kendi ürünle-
rimizde, bu çalışmayı yapacağız. 2018 
yılı içinde, bu konuda bir dizi faaliyete 
katılacağız ve çalışmalarımız yoğun-
laştıracağız.
İkinci gündemimiz ise Thales’in, siber 
güvenlik alanında yaptığı yatırımlar-
la kazandığı yetenekleri, Türkiye’nin 
kullanımına sunmak. Örneğin, Thales, 
2016 yılında, Vormetric firmasını satın 
aldı. Bu firmanın çözümleri, biyomet-
rik verinin, ağ ortamında, bir noktadan 
başka bir noktaya güvenli bir şekilde 
taşınmasını ve sorgulanmasını sağlıyor 
ve böylece, kullanıcılarına önemli bir 
yetenek kazandırıyor. Bu gibi, Türki-
ye’nin de ihtiyaç duyduğu çözümlerin, 
YALTES üzerinden Türkiye’de de des-
teklenmesi, müşteri memnuniyetini 
arttıran bir gelişme olacak.

MSI Dergisi: Geliştirdiğiniz YALTES 
Experience (YALTES Deneyimi) ortamı 
ile ziyaretçilerinize, çözümlerinizi, 
2015 yılından bu yana, gerçeğe 
yakın bir ortamda ve senaryo tabanlı 
olarak sunabiliyorsunuz. YALTES 
Experience’nin, iş geliştirme 
faaliyetlerinize katkısı ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?

Mehmet KİTİŞ: Açıldığından bu yana, 
YALTES Experience ortamında, pek 
çok ziyaretçi ağırladık. Ziyaretçi pro-
fili, üst düzey siyasetçilerden, son 
kullanıcı gemi personeline kadar, 
çok geniş bir yelpazeye sahip. Orta-
mı sürekli olarak geliştiriliyoruz. Yeni 
geliştirdiğimiz yazılım ve donanımları 
ortamımıza ekleyerek, fonksiyonelli-
ğini geliştiriyoruz ve ortamımızı gün-
cel tutuyoruz. Bu ortamı, hem iş ge-
liştirme faaliyetlerinde kullanıyoruz 
hem geliştirilen yazılım ve donanım 
için test ortamı olarak hem de eği-
tim amacıyla kullanıyoruz. En önemli  
faydası, potansiyel müşterilerimi-
ze, bazı seçimlerini ve konseptlerini,  
ürüne uygulamadan önce, yerin-
de deneyimleme olanağı sağlama-
sı. Müşteri ve kullanıcıların, bu or-
tamda, gerçek donanımı ve yazılımı;  
dokunarak, deyim yerindeyse his-
sederek kullanması ve kafasında-
kileri deneme olanağı bulması, çok  
olumlu sonuçlar veriyor. Birlikte ça-
lıştığımız bazı savunma sanayisi fir-
maları ve rakiplerimizin de benzer 
ortamlara sahip olma girişimleri-
ni duyuyor ve bundan memnuniyet  
duyuyoruz.

YALTES Experience
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MSI Dergisi: YALTES, son 2-3 yıldır, 
Performansa Dayalı Lojistik (PDL), 
konusunu önce çıkartıyor; DSS 
2015’te de bu konuda bir sunum 
gerçekleştirmiştiniz. PDL konusundaki 
çalışmalarınızın son durumu nedir? 
İmzaladığınız bir sözleşme oldu mu?
Mehmet KİTİŞ: Bu konudaki çalışmala-
rımızda, istediğimiz hızda ilerleme kay-
dettiğimizi söyleyemem. Bazı gelişmiş 
ülke silahlı kuvvetlerini hariç tutarsak 
son kullanıcının, bakım ve kullanım 
sorumluluğunu, belli şartlar altında 
endüstriye devretmesi fikri, henüz tam 
olarak kabul görmedi. Kullanıcıların, 
zaman içinde, büyük yatırımlarla oluş-
turdukları bakım-onarım altyapıları 
var. Kolaylıkla vazgeçip sorumluluğu 
endüstriye devretmek, biraz daha za-
man alacak. Bu konuda, sadece kendi 
ürünlerimizi değil, Thales’in, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığının envanterindeki, tüm ürün 
ve sistemlerini düşünüyoruz. Bu bağ-
lamda, henüz imzaladığımız bir PDL 
sözleşmemiz yok. Ancak ürün bazında 
bazı çalışmalarımız devam ediyor. Kısa 
süre içinde, kapsamı küçük de olsa bir 
bakım ve onarım sözleşmesi imzala-
mayı bekliyoruz.

Ayrıca Deniz Kuvvetlerimizin, hâlen 
kullanımda olan Thales ürünü savaş 
yönetim sistemlerindeki ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik çalışmalarımız da 
devam ediyor.

MSI Dergisi: YALTES, ihracat 
cephesinde neler yapıyor? 
Son dönemde, yıllık ortalama 
ihracat rakamınız ne oldu? İhracat 
çalışmalarınız Thales üzerinden mi 

yürüyor; yoksa sizin ayrı 
yürüttüğünüz faaliyetler de var mı?
Mehmet KİTİŞ: İhracat, bizim için çok 
önemli. Bugün itibarıyla son kullanı-
cı olarak dünya üzerindeki 23 ülkede, 
YALTES‘te üretilmiş donanım ya da 
yazılım çözümleri kullanılıyor. İhraca-
tı, ana olarak Thales üzerinden yapı-
yoruz. Bunun yanında, özel tersaneler 
üzerinden de bazı çözüm ve ürünleri-
mizi dolaylı olarak ihraç edebiliyoruz. 
Takdir edersiniz ki; 70 kişilik bir şirket 
olarak, ihracat amacıyla ürün tanıtı-
mı ve pazarlamaya ayırabileceğimiz 
kaynaklarımız çok kısıtlı. Bu noktada, 
Thales firması olmanın avantajından 
yararlanıyor ve ihracat amacıyla ürün 
tanıtımında, Thales’in dünya üzerindeki 
örgütlenmesini kullanabiliyoruz. Kendi 
ürünlerimizi özel tersaneler üzerin-
den pazarlama çalışmalarını ise kendi 
ekibimizle yapıyoruz. Türk Silahlı Kuv-
vetleri için özel olarak geliştirilenler 
dışındaki tüm ürünlerimiz, ihraç edil-
meye hazır, ihraç başarısı kazanmaya 
aday ürünler.
Önümüzdeki dönemde, diğer Thales 
birimlerinin iş hacminin büyüyeceğini 
öngörüyoruz. Bunun, YALTES’e de yan-
sımaları olacak. Biz de ihracat cephe-
sinde büyümeyi, en büyük hedeflerimiz 
arasına koyduk. İhracatımızı, ciromu-
zun, asgari %30’una çıkartmayı hedef-
liyoruz.

MSI Dergisi: Türkiye’nin önünde, 
denizcilik alanında, Milli Denizaltı 
(MİLDEN), TF-2000 hava savunma 
fırkateyni ve Türk Tipi Hücumbot 
gibi projeler var. Bu projelerde, 
hangi sorumlulukları üstlenmek 
istiyorsunuz?

YALTES, denizaltılara 
yönelik ilk ürününü

MÜREN-AY projesi 
kapsamında geliştirdi 

ve teslim etti.
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Mehmet KİTİŞ: Şimdiye kadar YALTES, 
belirli bir alanda, derinleşerek ve uz-
manlığını arttırarak ayakta kalmayı ba-
şardı. Tüm sözleşmelerimiz ve ürünle-
rimiz, genelde deniz kuvvetleri odaklı. 
Böyle de ilerlemeye çalışıyoruz. Özel-
likle SYS donanımları, EPKİS, gemiler-
de kullanılan veri ve video ağları gibi 
alanlarda, hangi proje olursa olsun, 
görev üstlenmeyi hedefliyoruz. Zaten 
deniz projelerinde, bir model oluştu: 
Bir tarafta ASELSAN-HAVELSAN iş 
ortaklığı; diğer tarafta özel tersaneler 
var. Kendimizi, ASELSAN-HAVELSAN 
iş ortaklığının altında konumlandırıyo-
ruz. Ürün yelpazemizde bir farklılık ol-
madığı sürece de aynı pozisyonumuzu 
korumaya çalışacağız.
Bahsettiğiniz projelerde, yine, Türk 
mühendisleri tarafından geliştirilen ve 
çok yüksek yerlilik oranlarına sahip 
olan çözümlerimizi teklif edeceğiz. Ha-
zırlıklarımızı da Dz.K.K.lığının gelecek 
ihtiyaçları doğrultusunda yapıyoruz.

MSI Dergisi: 5 yıl sonra, 20’inci yılında 
nasıl bir YALTES göreceğiz?

Mehmet KİTİŞ: Thales’in hedefi, daha 
büyük ve sürdürülebilir bir YALTES. 
Thales’in bu noktadaki desteği, kesin 
ve net. Thales’in, şu anda yeni tekno-
lojilere ve firmalara yatırım yapma po-
tansiyeli de var. Türkiye’deki faaliyet-
lerde de merkezde YALTES’in olmasını 
istiyor.
Bu tabloda, 20’nci yılımızda, ciromu-
zu 1,5 katına; ihracatımızı da cironun 
%30-40’larına çıkartmayı hedeflediği-
miz söyleyebiliriz.

MSI Dergisi: YALTES’in DSS 2017 
gündemi ne olacak?
Mehmet KİTİŞ: YALTES, ilk DSS’den 
itibaren bu etkinliği destekledi. Bu yıl, 
gemide video dağıtımı konusunda-
ki yeni nesil çözümümüzü sunacağız. 
Dünya bu konuda nereye gidiyor, onu 
anlatacağız.
Konsollarımızda, 4K çözünürlüklü ek-
ranlar kullanmaya başladığımızdan 
bahsetmiştim. Bu ekranlara, bu kalite-
de görüntüleri aktarabilmek için, video 
ağınızın da uygun durumda olması ge-
rekiyor. Video ağını, tamamen sayısal 

hâle getirdik. Dünyadaki gelişmeleri 
yakında takip ediyoruz ve son birkaç 
yıldır, bu alanda önemli yatırımlar ya-
pıyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu ya da konular var mı?
Mehmet KİTİŞ: 15’inci yılında YALTES’i;  
milli tasarım, azami yerli katkı ve ih-
racat kelimeleri ile tarif ediyoruz. Bu 
tarifi, gelecek döneme taşımak için de 
girişimci bir ruhla çalışıyoruz. Yakın 
zamanda katıldığımız Thales gene-
li bir toplantıda, insansız bir geminin,  
Pasifik Okyanusu’nda nasıl seyir yapa-
bileceğini konuştuk. Böyle bir senar-
yonun, SYS ve EPKİS üzerindeki etki-
lerini irdeledik. Thales’in, konseptleri 
yarıştırdığı bir etkinliğine, Hollanda ve  
Portekizli iş arkadaşlarımızla katılıyo-
ruz. Durum farkındalığı yaratma sü-
recine, radar ve elektro-optik algılayı-
cıların yanı sıra uydu görüntülerini de 
katmayı konu alan konseptimizi anla-
tacağız. Bu konudaki tartışmaların da 
ürünlerimize katkıları olacak. Kısacası, 
geleceğe, dünyaya açık bir şekilde ha-
zırlanıyoruz.

YALTES Genel Müdürü Mehmet 
Kitiş’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

Konsollarımızda, 4K çözünürlüklü ekranlar kullanmaya 
başladığımızdan bahsetmiştim. Bu ekranlara, bu kalitede 
görüntüleri aktarabilmek için, video ağınızın da uygun durumda 
olması gerekiyor. Video ağını, tamamen sayısal hâle getirdik. 

Soldan sağa: YALTES İdari İşler ve Güvenlik Müdürü İnci Özkara, MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol Tekince, YALTES Genel Müdürü Mehmet Kitiş, 
MSI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Bayraktar ve YALTES Teklifler Müdürü Reha Başatlı.
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Mısır Deniz Kuvvetlerinin Komar sınıfı hücumbotların-
dan fırlatılan Styx güdümlü mermilerinin, 1967’de, 
İsrail Deniz Kuvvetlerine ait Eliat muhribini batırma-

sı; 1971’de, Hindistan’ın, Pakistan’ın Karaçi Limanı’na dü-
zenlediği saldırıda, gene Styx’lerin kullanılması; daha sonra, 
Yom Kippur Savaşı sırasında, 1973’te, Suriye ve İsrail arasın-
da, tarihteki ilk güdümlü mermi düellosunun yaşanması ve 
Suriye botlarının, Styx’lerden daha kısa menzilli olan Gab-
riel’lere yenik düşmesi, otoritelere, güdümlü mermi çağının 
başladığını düşündürttü. Aynı savaşta, Lazkiye Deniz Muha-
rebesi’nde, İsrail’in, güdümlü mermi harcamasına neden 
olacak bir tehdit yaratmayan Suriye torpido botuna karşı, 
neden 76 mm top kullandığı çok da tartışmaya değer bulun-
madı. Toplar, belki de eskinin alışkanlığı olarak görüldü. O 
günlerde, deniz topçuluğunun sonunun geldiği konuşuluyor-
du. Hatta 1970’lerin sonunda, neredeyse topu olmayan gemi 
tasarımları ortaya çıksa ve topların artık demode olduğu tar-
tışılsa da toplar, gemilerin ana silahları arasında yer almaya 
devam etti. Çünkü:

Deniz Topları, 
Vazgeçilmez 

Olmayı 
Sürdürüyor
Zaman zaman, deniz toplarının, 

muharebe sahasını güdümlü 
mermilere bıraktığı değerlendirmeleri 

yapılsa da top, deniz platformları 
için hala vazgeçilmez bir silah. 

Son dönemde yaşanan teknolojik 
gelişmeler, deniz toplarının, 
bu konumlarını geleceğe de 

taşıyabileceğini gösteriyor. Bu 
makalede, deniz topları ile ilgili son 

durumu, okuyucularımız için derledik.
Sinan TOPUZ / sinantopuz1990@gmail.com
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Amerikan Deniz 
Kuvvetlerinin 

Freedom sınıfı 
kıyı muharebe 
gemisi, 57 mm 

topunu ateşliyor. 
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n Deniz kuvvetlerinin tek görevi, uzak mesafelerden, 
 güdümlü mermilerle karşı tarafın gemileri ya da uçakları
 ile savaşmak değildir.
n Toplar, güdümlü mermilerle karşılaştırıldıklarında, 
 daha maliyet etkindir. Hatta bazı güdümlü mermiler,

hedeflerden pahalı olabilmektedir. Savaş, ekonomi ile 
yakından ilgilidir ve atılacak taşın, ürkütülen kurbağaya 
değmesi gerekir. Tabii burada, ince hesaplar da söz 
konusudur. Örneğin, 1980’lerde, Amerikan Deniz 
Kuvvetleri, bugün de kullanılan 5 inçlik toplarda, 
kızılötesi güdümlü mermileri, hava tehditlerine karşı son 
savunma hattı olarak, dakikada 10 adet atılacak şekilde 
kullanmayı değerlendiriyordu. Proje, tek bir merminin 
fiyatı 40.000 dolara yükselince durduruldu. Buradaki 
hesap, tanesi yaklaşık 600.000 dolar olan Standart 
hava savunma füzesi ile birebir karşılaştırma değildi. 
Bir geminin cephaneliğinin 600 top mermisi aldığı 
değerlendirilerek, tüm cephaneliğin bu tür mermiler 
için kullanılması durumunda, maliyetin 24 milyon dolar 
olacağı; Standart füzesi taşıma kapasitesinin de azami 
40 olduğu ve onun maliyetinin de 24 milyon dolar olduğu 
ortaya çıktı. Dolayısı ile 40 adet Standart füzesini gemide 
muhafaza etmek daha mantıklı gözüktü. Şüphesiz o 
zamanların muhtemel vuruş olasılıkları ve bir hedef için 
harcanacak cephane miktarı da hesaplamalara 
dâhil edilmişti.

n Gemilerde taşınabilecek güdümlü mermi sayısı
kısıtlıdır ve dikey lançerlerin denizde yeniden yüklenmesi 
mümkün değildir. Diğer yandan, fazla sayıda top 
cephanesi taşınabilir. Güdümlü mermiler, değerli ve 
top ile karşılanamayacak hedeflere karşı kullanılmak 
üzere saklanırlar. ABD, bugünlerde, Çin’in sayısal 
üstünlüğüne karşı, denizde nasıl güdümlü mermi ikmali 
yapabileceğine kafa yormaktadır. [1]

n Top mermisine karşı savunma yapmak, 
güdümlü mermiye karşı savunma yapmaktan zordur. 
Teoride, nokta savunma sistemleri, top mermilerini 
de havada vurabilir; ancak onların da kullanım süresi 
uzadıkça, cephane problemi ortaya çıkar. Ayrıca, çok 

yüksek hızlara ulaşabilen top mermilerinin savunulması, 
mevcut karşı tedbir sistemlerinin kabiliyetlerini aşabilir. 
Örneğin, Amerikan Deniz Kuvvetlerinin Zumwalt sınıfı 
muhriplerinin 155 mm toplarından atılacak mermilerin 
hızının, 5-6 Mach’a ulaşması öngörülmekte ve bunlara 
karşı savunma yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

n Güdümsüz top mermilerine karşı elektronik 
 karıştırma etkisizdir.
n Toplar, çok yakındaki hedeflere de angaje olabilirler.
 Birçok güdümlü merminin ise asgari etkili menzili vardır.
 Toplar, bu tür sınırlamalar olmadan hedefi ateş 
 altına alabilir.

Teknolojinin Getirdikleri
Teknolojideki gelişmelerden, deniz topları da nasibini al-
maktadır. Bugünün modern toplarının görüntüsü ile geç-
mişteki topların görüntüsü farklıdır. Topları, deniz ve hava 
koşullarının acımasız yıpratıcılığından korumak ve hasmın 
radarlarında mümkün olduğu kadar küçük göstermek için 
kullanılan kaplamalar, topların görüntüsünü, modern ro-
botlara dönüştürmeye başladı. Topların etrafındaki, iskele-
ler gibi radar kesit alanını arttırıcı faktörler kaldırıldı. Bazı 
topların yuvarlak namluları bile radar kesit alanında küçük 
azaltmalara gidecek şekilde, bir kaplama ile açılı yapılmaya 
başlandı. Topun, kullanılmadığı zaman özel bölümlere yer-
leştirilmesiyle düşmana verilecek radar yansıması azaltıl-
maya çalışıldı.
Pearl Harbor filminde, Aşçı Dorrie Middler rolündeki Cuba 
Gooding Jr.’ın Japon uçağı düşürdüğü 12,7 mm Browning 
M2HB, top sınıflandırmasına girmemektedir. 12,7 mm gibi 
7,62 mm ve 14,5 mm de top sınıflandırmasına dahil değildir. 
Bunlar, geminin 1-2 kilometrelik çevresinde; düşman bot-
larına, korsanlara, yüzücülere ve teröristlere karşı koruma 
sağlarlar. 14,5 mm, Ruslar tarafından, büyük gemilerde, 
daha uzun menzile ulaşabildiği ve daha etkin olduğu gerek-
çesi ile tercih edilmektedir.
20-30 mm arası toplar, uzun süre ihmal edildilerse de Falk-
land Savaşı ve USS Cole olayından sonra, alçak irtifada uçan 
hava araçlarına ve botlara karşı, 3-5 kilometre menzilden 

BAE Systems Mk 45 topları, 
YAVUZ ve BARBAROS sınıfı 
fırkateynlerin ana silahını 
oluşturuyor.
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kullanılmak üzere, gemilere standart olarak yerleştirilmeye 
başlandılar. Otomatik ve yüksek süratli atış kabiliyetleri, on-
ları özellikle küçük gemilerin aranılır silahları haline getirdi. 
Tek namlulu çeşitleri genellikle su üstü hedeflerine yönelik; 
çok namlulu çeşitleri ise yüksek atış hızları nedeniyle hava 
hedeflerine karşı görevlendirildi. Bu toplar:
n Asimetrik terör saldırılarında, ikaz atışlarında ve 
 deniz haydutluğu gibi olaylara müdahale edildiğinde 
 seçenekleri arttırması,
n Nispeten ucuz olmaları ve
n Hafiflikleri nedeniyle geniş yelpazedeki gemi tiplerinde
 tercih edilmektedir.
Bu topların etkinlikleri ise otomatik modda kullanılabilme-
leri, optik ya da radar atış kontrol sistemlerinin modern-
leşmesi, cayro-stabilizasyon ile yüksek deniz durumlarında 
bile ateşlenebilmeleri ile arttı. Ülkemizde ASELSAN; 25 mm, 
30 mm ve 35 mm sistemlerde önemli başarılara imza attı. 
Dünya genelinde ise Phalanx, Goalkeeper ve AK 360 gibi, 
aynı zamanda nokta savunma sistemi olarak da kullanılan 
sistemler geliştirildi. 
Top sistemlerinin seçimi için, dünya deniz kuvvetlerinde, 
çeşitli kriterler uygulanmaktadır. Kriterler, ülkelerin; kon-
sept, doktrin, taktik, teknik ve usullerine göre değişebildiği 
gibi kullanılacakları platformlara göre de değişiklik arz eder. 
Otomobil dergilerinde sık görmeye alıştığımız; istenilen per-
formans, maliyet, ne amaçla kullanılacağı gibi onlarca özel-
lik, top sistemlerinde de birbirleri ile yarışır. Önce “Nasıl bir 
araba alsak?” sorusundan başlayan ve hangi modelde karar 
kılınacağına kadar giden sürecin bir benzeri, top sistemleri 
için de geçerlidir. Sadece kalibrelerine göre değil; 20 mm,  
25 mm ve 30 mm, 57 mm ve 76 mm rekabeti gibi çeşitli çap-
ların rekabeti, kaçınılmaz olmaktadır.
Top sistemleri arası rekabette kazananı belirleyecek faktör-
ler, şöyle sıralanabilir:
n Hangi hedefe karşı kullanılması esas olacaktır: 
 Hava, kara, su üstü?
n Servis ve bakım ağı, yetişmiş operatör ve bakım personeli
 ve uzmanlığı ne durumdadır?

n Menzili, atım hızı nedir? Otomatik kullanılabilmekte midir?
Kaç kişi tarafından kullanılabilmektedir? Kullanılacağı 
platformun üretimi ile karşılaştırıldığında, elektrik 
tüketimi nedir? Tek mermi isabet hassasiyeti, 
mesafelere göre nasıl değişmektedir? Etki altına 
alınması istenen hedef üzerindeki isabet oranı, 
menzillere göre nedir? Hedefi belli oranda etkisiz hale 
getirme yüzdesi nedir? Örneğin, hedefi %80 etkisiz hale 
getirmesi, kaç mermi ile sağlanır. Bu mermilerin gemi 
cephanelik kapasitesine oranı kaçtır? Topla birlikte 
kullanılabilecek mermilerin yetenekleri ve maliyeti 
nedir?

n Kendi ağırlığı ve mermi ağırlığı nedir? 
(Gemi dengesi üzerindeki etkisi nasıl olacaktır?) 
Soğutma ihtiyacı var mıdır? Nasıl karşılanmaktadır? 
Isınma ile birlikte atışa ara verme ihtiyacı nasıldır? 
Atışa hazır mermi miktarı kaçtır? Yeniden doldurma 
süresi nedir? Kesintisiz, sürekli atım performansı 
nasıldır? Bakım ihtiyacı nedir? Namlu ömrü 
kaç atımdır? Programlanabilir mermi 
kullanılabilmekte midir?

50 - Ekim 2017

Leonardo’nun 
76 mm topu, 
GABYA sınıfı 
fırkateynlerde de 
kullanılıyor. 
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Zumwalt sınıfı 
muhriplerde kullanılan 
155 mm top sistemi, 
kara konuşlu platformda 
test edilirken görülüyor.
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Soru listesi, şüphesiz, sayfalarca arttırılabilir. Buradaki 
maksadımız, silah seçiminde etki eden faktörleri sıralamak 
değil, sadece bir fikir vermektir. Kaldı ki alıcılar da bilerek ve 
isteyerek, bazı parametreleri yeterli görebilmekte veya ken-
di önceliklerini belirlemektedir.

Seçenekler Çok
Bu bölümde, farklı çaplardaki deniz toplarının özelliklerini 
listeleyeceğiz.

20 mm / 0,78 inç:
İkinci Dünya Savaşı’nda, ABD tarafından yaygın olarak kul-
lanılmıştır. Günümüzde de ABD ve müttefiklerinin envante-
rinde bulunan Phalanx nokta savunma sisteminde kullanılan 
çaptır. Phalanx önce hava nokta savunma için geliştirilmiş, 
sonra su üstü asimetrik tehdide karşı koyabilecek şekilde 
geliştirilmiştir. 20 mm her tip yüzer platformda, küçük he-
deflere ve asimetrik tehdide karşı kullanılmak için seçilebilir. 
Otomatik veya personel kontrollü modelleri mevcuttur. Sü-
rümleri arasındaki temel ayrımlar; kontrol şekillerinde, sta-
bilize olup olmamalarında ve atış kontrol yöntemlerindedir.

25 mm / 0,98 inç:
Amerikan Deniz Kuvvetleri, 
25 mm topların en büyük kul-
lanıcısı konumundadır. Arleigh 
Burke sınıfı destroyerlerinde,  
2 adet 25 mm Mk 38 Bushmas-
ter top mevcuttur. Duruma 
göre, elle veya otomatik olarak 
kullanılabilirler. ABD’nin, yeni 
LCS ve LPD’lerinde de kullanacak-
larına dair işaretler mevcuttur.
Deniz silah sistemleri konusun-
da pazar payını her geçen gün  

arttıran ve dünyada kapısı çalınan üreticilerden biri haline ge-
len ASELSAN’ın da bu çapta ürünü vardır. 25 mm Uzaktan Ko-
mutalı Stabilize Top Sistemi (STOP), Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı (Dz.K.K.lığı) envanterinde yer alıyor. Ailenin üyeleri olan 
30 mm MUHAFIZ ve 25 mm STOP sistemleri, entegre edilen 
otomatik topların kalibresi dışında, büyük benzerlikler göste-
riyor. Yurt içerisinde 25 mm mühimmat üretiminin bulunma-
sının tercihleri etkilediği, ASELSAN tarafından vurgulanıyor.

27 mm / 1,06 inç: 
Dünyada sınırlı kullanımı vardır. Alman Deniz Kuvvetle-
ri tarafından tercih edilen bir çaptır. 27 mm’lik Mauser  
MLG27 RWS, son dönemde inşa edilen gemilere monte edil-
miştir. Dakikada 1.700 mermi atım oranı, önemli bir kabili-
yet olarak değerlendirilebilir. Azami 4 km’lik menzili ile hava 
hedeflerine karşı, 30 mm toplarla çekişmektedir.
30 mm / 1,18 inç: Kendisine geniş kullanım alanı bulan bu 
çap daha küçük çaplara kıyasla daha fazla enerjiyi hedef 
üzerine uygulayabilir ve daha uzun menzillidir. ASELSAN’ın, 
30 mm çapında Bushmaster II topu kullanan MUHAFIZ 
(SMASH) sistemi, yurt dışında da büyük ilgi görmektedir.  
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BURAK sınıfı korvetlerde de kullanılan 100 mm top.

ASELSAN’ın STOP sistemi, Deniz Kuvvetleri 
      Komutanlığı tarafından kullanılıyor. ASELSAN MUHAFIZ
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Son olarak Malezya, Açık Deniz Karakol gemileri için,  
MUHAFIZ’ı seçmiştir. ASELSAN, 2018’de, MUHAFIZ sistemi 
ile dünya pazarlarında daha fazla yer alacağının sinyalini ver-
mektedir. Hollanda’nın nokta savunma sistemi Goalkeeper 
ve Rus AK-630 da 30 mm mühimmat kullanan silah sistem-
leri arasında yer almaktadır. Amerikan Deniz Kuvvetlerinin 
San Antonio sınıfı LPD’lerinde ve su üstü harbi konfigüras-
yonundaki LCS’lerinde ise kendini savunma silahı olarak  
2.000 metre menzilli ve dakikada 200 mermi atabilen,  
30 mm Mk 46 Gun Weapon System (GWS) kullanılmaktadır. 
Oerlikon, Mk 44 Bushmaster ve CRN 91, bu çapta popüler 
olan silahlar olarak öne çıkmaktadır.

35 mm / 1,38 inç:
Bu çapta, piyasadaki önde gelen sistem, eski adı ile Oerlikon 
Contraves, şimdiki adı ile Rheinmetall Air Defence AG tara-
fından geliştirilen Millennium Gun’dır. Kompakt ve montesi 
kolay bir sistem olarak tasarlanmıştır. Dakikada 1.000 atım 
süratine sahiptir ve 250 adet atışa hazır mermi taşımaktadır. 
Kullandığı AHEAD mühimmatı, hedeften istenilen mesafede 
infilak edecek şekilde programlanabilmektedir. Teknik özel-
likleri listelendiğinde, 20 mm ve 30 mm’ye göre daha yüksek 
performansa sahip olsa da kendisine yeterli kullanım alanı 
bulamamıştır.
35 mm, Doğan sınıfı hücumbotlarımızda da kullanılan bir 
çaptır. Türkiye’de ASELSAN, 35 mm segmentinde çalışma-
lar yürütmektedir. Firma, Kundağı Motorlu Namlulu Alçak 
İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Projesi’nde, ana yükle-
nici olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için KORKUT adlı 
35 mm’lik hava savunma sistemini geliştirmiştir.  
KORKUT’un seri üretim sözleşmesi, 2016 yılının Mayıs ayın-
da imzalanmıştır. KORKUT, klasik tipte mühimmata ilave 

olarak, yine ASELSAN tarafından geliştirilen, 35 mm parça-
cıklı mühimmat atma kabiliyetine sahiptir. Uçak ve helikop-
terler gibi klasik hava tehditlerinin yanı sıra havadan karaya 
füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel 
hava hedeflerine karşı yüksek etkinliğe sahip olduğu bildi-
rilen KORKUT sistemi, dünya deniz kuvvetleri için de yüksek 
potansiyel taşıyan hava savunma sistemi alternatiflerden 
biri olarak gözükmektedir.
ASELSAN, KORKUT’un, gemi platformlarının güdümlü mer-
milere karşı yakın hava savunma görevinin icrasına yönelik 
deniz versiyonu olan KORKUT-D’nin geliştirme çalışmaları-
na 2016 yılında başlamıştır. KORKUT-D; hedef tespit, teşhis, 
takip ve imhasını; gelişmiş 3 boyutlu arama ve takip radar-
ları, elektro-optik sensörleri ve parçacıklı mühimmat kulla-
nan 35 mm çift namlulu top sistemi ile tam otonom olarak 
gerçekleştirebilecektir. Sistemin ön prototipinin, önümüzde-
ki dönemde, deniz ortamında güdümlü mermilere karşı test 
edilmesi planlanmaktadır.

40 mm / 1,57 inç: 
Neredeyse Bofors şirketi ile bütünleşmiş bir namlu çapıdır. 
İkinci Dünya Savaşı’nda çok miktarda kullanılsalar da atım 
süratleri, jet uçaklarına karşı kullanılmaya yeterli olma-
mıştır. Daha sonra, L70 modeli geliştirilmiştir. Günümüzde 
Bofors, 40 mm’yi, farklı modellerle üretmeye devam etmek-
tedir; ancak bunlar, hiçbir zaman güdümlü mermiler ön-
cesi zamanlardaki popülerliğine ulaşamamıştır. İtalyanlar,  
40 mm’yi, farklı bir yaklaşım ile Dardo sistemlerine uygu-
lamışlardır. Dardo, parçacıklı mühimmatın kullanıldığı bir 
nokta savunma konsepti sunmaktadır. İtalyanlar, 40 mm ge-
leneğini, Leonardo’nun, IDEX 2015’te tanıttığı, Forty Light ile 
devam ettirmektedirler. Bu sistem; 2 tonluk, güverteye her-

ASELSAN, 
KORKUT 
sisteminin
deniz 
uygulamalarına 
yönelik 
sürümünü de 
geliştiriyor.
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hangi bir girişi olmayan, 72 hazır cephanesi, 300 atım/dakika 
hızı olan, tam otomatik bir seçenek sunmaktadır. Leonardo 
ayrıca, hafif, hızlı bir topla 30 mm piyasasına da girmeyi he-
deflediğini açıklamıştır. [2] Dz.K.K.lığının KILIÇ sınıfı hücum-
botları ile TUZLA sınıfı karakol gemileri ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığının Arama Kurtarma Gemileri, Leonardo’nun  
40 mm’lik toplarını kullanmaktadır.

57 mm / 2,24 inç: 
Bu çapta, Rusya, iki namlulu topu ile ana kullanıcı gibi gö-
zükse de Amerikan Deniz Kuvvetleri de LCS ve sahil güvenlik 
gemileri için 57 mm’yi seçerek, önemli bir kullanıcı haline 
gelmiştir. Amerikalılar, 57 mm’yi, hızlı su üstü hedeflerine 
ve alçak irtifadaki hava hedeflerine karşı etkili olduğunu de-
ğerlendirerek seçmiştir. Geliştirilen 3P akıllı mühimmatı; 
infilak zamanının ayarlanması, çarpma ile patlama ve zır-
ha nüfuz etme gibi yeteneklere sahiptir. Ayrıca İsveç ve Fin 
Deniz Kuvvetleri de korvet ve hücumbotlarında, tercihlerini  
57 mm yönünde kullanmışlardır.
57 mm, özellikle ABD’nin LCS’leri için bu çapı seçmesinden 
sonra, dünya bahriyeleri tarafından daha yakından incele-
meye alınmıştır. Çap farkı olmasına rağmen, 76 mm’ye rakip 
olabilir mi konusu tartışılmaya başlanmıştır. Diğer taraf-
tan, ABD’nin LCS’lerden sonraki FFG(X) projesinde, 2019’da 
operasyonel olacağı konuşulan 57 mm Advanced Low Cost 
Munition Ordnance (ALaMO) güdümlü top mermilerinin 
kullanılabileceği, Fırkateyn Program Ofisi çalışmalarında 
yer almaktadır. [3] Aynı proje için, 76 mm Strales’li Super  
Rapid’in mücadele edip etmeyeceği ise henüz belli değildir.

76 mm / 3 inç: 
Menzil, atış hızı ve ateş gücü açısından, en iyi dengeyi sağla-
yan çap olarak değerlendirilmektedir. En avantajlı yönü, küçük 
gemilere bile yüksek ateş gücü kazandırabilmesi olarak görül-

mektedir. 60’tan fazla ülkenin deniz kuvvetinde kullanılmakta-
dır. Leonardo, 76 mm top sistemlerinin, en büyük üreticisidir. 
Rus ve Çin AK-176’ları da aynı amaca hizmet eden toplardır. 
Ruslar, yeni Karakurt sınıfı korvetleri için, 16,8 tonluk AK 
176’dan daha hafif olan 9 tonluk AK-176MA’yı geliştirdiklerini 
açıklamıştır. AK-176’nın Çin türevi ise H/P J-26 olarak adlan-
dırılmaktadır. Çinliler, top sistemine, radar izini azaltacak bir 
tasarımı yansıtmışlardır ve atışa hazır mühimmat miktarı, açık 
kaynaklarda, 150 olarak yer almaktadır.
Leonardo’nun 76 mm topu; dakikada 120 mermi atımı ve  
15 kilometrelik menzili ile birçok deniz kuvvetinde tercih 
edilen silah konumundadır. Firma, hedef üzerine kilitlenen 
radar huzmesinin içinde ilerleyen mermileri de üreterek, 
atış yapılacak mermilerde tasarruf edilebileceğini göster-
miştir. Alçak irtifadan uçan bir füzeye karşı yapılacak ve  
15-20 atımı içeren önleme görevinin, 3-4 mermilik güdümlü top 
mermileri ile yapılabileceği de açık kaynaklarda yer almıştır.  
76 mm, Dz.K.K.lığının, hücumbotlarında ve GABYA sınıfı fır-
kateynlerinde kullandığı bir namlu çapıdır.

Hangisi Tercih Edilecek?
Strales sistemi ile kullanılabilecek top mermilerinin 
dezavantajı, pahalı oluşları olarak değerlendirilebilir. 
Ancak, şüphesiz çeşitli hedef türlerini etkisiz hale 
getirmeye yetecek mermi maliyeti ile aynı görevi 
yapacak diğer silah/güdümlü mermileri, taşıma 
kapasitelerini de dikkate alarak karşılaştırmak daha 
doğru olacaktır. Örneğin, hem güdümlü mermiye karşı 
kullanılacak hem de karaya atılabilecek 50.000 avro’luk 
bir mermi mi; yoksa maliyeti 300-400 bin avrolardan, 
milyonlara kadar çıkacak güdümlü mermilerin mi 
gemilerde daha fazla tercih edileceği, zaman içerisinde 
cevap bulacak bir sorudur.

Phalanx
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100 mm / 3,9 inç: 
Ateş gücü ve menzili nedeni ile ağırlıklı olarak Rusya tara-
fından tercih edilen bir namlu çapıdır. Diğer ülkeler, benzer 
tonajdaki gemileri için, 76 veya 127 mm topu tercih etmek-
tedirler. Örneğin Fransızlar, HORIZON ve FREMM sınıfı ge-
milerinde, kendi 100 mm topları yerine, 76 mm’yi tercih et-
mişlerdir. Dz.K.K.lığının BURAK sınıfı korvetlerinde ve okul 
gemilerinde de bu çap kullanılmaktadır.

114 mm / 4,5 inç: 
İngiliz donanmasının standardı olarak, 1938’den itibaren 
kendisine yer bulmuştur. Falkland’da, kara harekâtını des-
teklemek üzere, kara bombardımanında ve hava hedeflerine 
karşı binlerce defa kullanılmıştır. Tam kapalı durumdayken 
10 saniye içinde atışa hazır olması gereksinimi nedeniyle 
nispeten düşük atış hızına sahiptir. İngiliz Tip 23 fırkateynle-
rinde ve 45 destroyerlerinde düşük radar kesit alanlı top evi 
ile birlikte kullanılmaktadır.

127 mm / 5 inç: 
Halen kullanılan en yaygın toplardan biri olarak, dünya bah-
riyelerinde yerini almıştır. Hızlı hedeflere karşı reaksiyonu 
sınırlı görülse de kara hedefleri ile birlikte, deniz ve hava he-
deflerine karşı kullanılabilen bir sistem olarak literatürde ken-
disine yer bulmuştur. Bu sınıf topların içinde en meşhuru, BAE 
Systems’in Mk 45’i ve Leonardo’nun 124/54’üdür. Bu çapta  
topların etkili menzili, su üstü hedeflerine karşı 20-25 km  
(12,4-15,5 deniz mili); hava hedeflerine karşı ise 15-18 km ( 
9-11 deniz mili) civarındadır. Güdümlü ve menzili uzatılmış 
mermilerin geliştirilmesi, bu çapın önemini arttırmıştır. Bu 
gelişmeler, toplara, 30-120 km (18-75 deniz mili) mesafe ska-
lasına çıkartılmış menzille su üstü ve kara hedeflerini, rakibin 
angajman menzili dışından (stand off) ateş altına alma imkanı 
sağlamaktadır. Örneğin, İtalyan Vulcano mermileri, uzak me-
safeden vuruş imkânı tanıyarak, güdümlü mermilerden ta-
sarruf olanağı vermektedir. Aynı şekilde, BAE Systems’in Mk 
45’inin 20 deniz milinden fazla menzile ulaşıldığına dair bilgi-
ler vardır. 127 mm toplar, Dz.K.K.lığının MEKO sınıfı fırkatey-
nlerinde kullanılmaktadır. Haziran 2017 sonunda, Leonardo 
ile BAE Systems’in akıllı mühimmat konusunda iş birliğine gi-
decekleri haberi, pazarda bir şeylerin değişeceğinin habercisi 
olarak kabul edilebilir. [4] BAE Systems’in haberine göre, üze-
rinde birlikte çalışılacak mühimmat; gelişmiş güdüm sistemi, 
yarı aktif lazer ve kızılötesi arayıcı başlığı ile hareket halindeki 
hedeflere karşı da nokta vuruşu yapabilecek hale gelecektir.

130 mm / 5,1 inç: 
Rusya, tek namlu 130 mm topların atış süratlerini yetersiz 
bulunca, çift namlulu olarak üretmeye başlamıştır. 130 mm, 
Çin’in Tip 52 D sınıfı tarafından da tercih edilen, büyük ka-
libre toplar olmuştur. Ancak Çin, daha sonra, Rus yapımı 
AK-130’ları eski bularak, kendi 130 mm topunu üretmiştir. 
Rusların, 2.000 mermi taşıyabildiği söylenen Sovremenny sı-
nıfı gemileri, 130 mm toplarla donatılmıştır.

155 mm / 6,1 inç: 
Bu çap, Amerikan Zumwalt sınıfını muhriplerinde, uzun men-
zilli atışlar için seçilmiştir. Zumwalt’ın 155 mm’lik topu, uzun 
menzilli mermileri ile 100 kilometre uzaktaki kara hedefle-
rini; BAE Systems’in Hyper Velocity Projectile mühimmatı 
gibi radar güdümlü yüksek süratli mermiler kullanılması du-
rumunda ise 100-150 kilometre uzaktaki hareketli hedefleri 
vuracak şekilde tasarlanmıştır. 155 mm, kara kuvvetlerinde 
de kullanıldığı için, başlangıçta ekonomik bir seçim olarak 
görülmüştür. Ancak mermilerin maliyetleri ve özellikle hava 
hedeflerine karşı yavaş atış süratleri ise sorunlar olarak orta-
ya çıkmıştır. Önce Long Range Land Attack Projectile (LRAP) 
düşünüldüyse de 800 bin ila 1 milyon dolarlık maliyeti nede-
niyle bu mermiden vazgeçilmiştir. Daha sonra, hassas kara 
bombardımanı için kara kuvvetlerinde de kullanılan ve tane-
si 70.000 dolar civarında olan Excalibur’da karar kılınmıştır. 
127 mm ve 130 mm’nin atış süratine kıyasla yavaş kalması ve 
ayrıca 127 mm için de uzun menzilli mermiler geliştirilmesi 
nedeniyle 155 mm sorgulanır hale gelmiştir. Hafif versiyonu, 
ABD’nin Arleigh Burke sınıfı muhripleri için teklif edilse de 
bu gemilerde 127 mm / 5 inç toplarla yola devam edilmiştir. 
5-6 atım/dakika gibi düşük atış süratinin yanı sıra geri tepme 
etkisinin gemi bünyesinde olumsuz etki yaratabilecek olması 
gibi problemleri nedeniyle 155 mm, şimdilik sadece Zumwalt 
sınıfında kullanılacak gibi görünmektedir.

Goalkeeper

©
 C

ro
w

n 
C

op
yr

ig
ht

©
 C

row
n C

opyright

İngiliz Kraliyet 
Deniz Kuvvetleri, 

gemilerinde,
 114 mm’lik topları 

tercih ediyor.



Ekim 2017 - 55



MSI DENİZ SİSTEMLERİ SEMİNERİ 2017 / Analiz

56 - Ekim 2017

Elektromanyetik Raylı Top (Railgun): Elektromanyetik enerji 
ile yaklaşık 6 Mach hızında namluyu terk edecek mermilerin, 
konvansiyonel mermilerden daha uzun menzillere ulaşması 
ve kinetik enerjisi ile hedef üzerinde etkili olmaları beklen-
mektedir. Üzerinde, ateşlenmesi ya da fırlatılması ile ilgili, 
barut gibi bir bileşen bulunmaması ve kinetik etkisi nedeniy-
le daha az patlayıcı taşıması, mermilerinin gemide daha az 
yer kaplayacağı anlamına gelmektedir. Konu üzerinde çalı-
şan firmalardan General Atomics, hafif bir sistem ile bu yılın 
sonunda, sabit bir hedefin; 2018 yılında ise bir füzenin he-
def olarak kullanılacağı atışlar planlandığını duyurmuştur.  

Ayrıca atılan mermi ile iki yönlü iletişim kurulduğunu teyit 
ederek, uzun menzilli mermilere, güdüm kabiliyeti kazandırıl-
dığını açıklamıştır. [5] Şimdilik bu silahın en büyük sorunları:
n Bugün için ihtiyaç duydukları 20-32 megajule’lük 
 elektrik enerjisini, Zumwalt sınıfı dışında karşılayabilecek
 gemi olmaması,
n Mermilerin tabi olacağı yüksek ivmeye karşı, iç elektronik
 malzemelerin korunması ve
n Namlunun ısınmaya karşı korunmasıdır.
Konu üzerinde önemli çalışmalar yürüten ASELSAN,  
2014 yılından beri sürdürdüğü çalışmaların sonucunda,  
IDEF 2017’de ilk prototipini sergilediği, TUFAN Elektroman-
yetik Top Sistemi’ni geliştirmiştir. TUFAN ile Nisan ayında 
gerçekleştirilen atışlı testlerde, 80 gramlık test mühimmatı, 
1.125 m/s (3,39 Mach) sürat ile fırlatılmıştır. Erişilen bu hızın, 
yapılan çalışmalarla 2-2,5 kat daha arttırılması ve çok uzun 
menzilli bir top sistemi ortaya çıkartılması planlanmaktadır. 
Kara ve deniz kuvvetlerinin, güdümlü top mermileri ile de 
donatılabilecek böyle bir silahın, konsept ve öncelik çalışma-
larına başlayacakları günler yakın gibi gözükmektedir.
Sonuç olarak, toplar, kullanım alanları ve etkinlikleri ile il-
gili bir şey kaybetmemiştir. Gemilerde, güdümlü mermileri 
tamamlayıcı olarak görevlerine devam etmektedirler. Kor-
sanlığa karşı, ikaz atışlarında, kıyı sularında, kara bombar-
dımanında, su üstü harbi ve hava savunma harbinde kullanı-
labilecek şekilde üretilmeye devam edilmektedirler. Toplar, 
yeni teknolojilerde kendilerine öylesine yer yapmıştır ki gö-
rünüşleri de gemilerin robotik ve gizliliğe önem veren silu-
etlerine uyum sağlamaya başlamışlardır. Akıllı mühimmat-
ların geliştirilmesi ise topların popülaritesini, hiç olmadığı 
kadar arttıracak gibi gözükmektedir. u
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Ü
ç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin denizcilik alanın-
daki güçlü geçmişi, günümüzde başarılı ticari ve as-
keri gemi inşaatı projeleriyle devam etmektedir. Bir 

tasarım ve inşaat projesi olan MİLGEM, savunma ve deniz-
cilik sektörünün ortak zirvesi olmuştur. Hem askeri hem de 
ticari alanda her geçen gün artan performans ve güvenlik 
gereksinimleri ve zorlu deniz şartları, ileri mühendislik yön-
temlerinin, prestijli MİLGEM projesinde olduğu gibi, yüksek 
teknoloji deniz araç ve platformlarında yoğun bir şekilde kul-
lanılmasını zaruri hâle getirmiştir.
FİGES, denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren; hesapla-
malı akışkanlar dinamiği, yapısal mekanik ve akustik tasa-
rım alanlarındaki derin tecrübesiyle kuruluşundan bu yana, 
sayısız ticari ve askeri denizcilik projesinin farklı fazlarında,  
mühendislik ve mekanik tasarım desteği vermiştir.  

Sadece denizcilik değil tüm sektörlere örnek gösterilebile-
cek MİLGEM projesinin de kusursuz olmasında, gerçekleş-
tirdiği global ve lokal mukavemet, şok ve titreşim, vibro-
akustik, su altı patlama ve hava emiş sistemi analizleri ve 
optimizasyon çalışmalarıyla büyük pay sahibi olmuştur.  
FİGES, MİLGEM dışında; Yeni Tip Karakol Botu (YTKB),  
MOSHİP, KURYED, SAR Botları, DEMMOG (Denizaltı Manevra 
Modeli Geliştirme) projesi, Sismik Gemi, DİMDEG (Denizde 
İkmal Muharebe ve Destek Gemisi), LST, Yeni Tip Denizal-
tı, Pilot Bot ve MİLGEM-G projeleri de dâhil olmak üzere, 
son 10 yılda tamamladığı çok sayıda denizcilik projesinde,  
önemli bilgi ve tecrübe edinmiştir. Edindiği bu bilgi ve  

FİGES MARINE: Denizcilikte 
İleri Mühendislik ve Yüksek Teknoloji

Çeyrek asrı aşkın süredir 
Türkiye’de gerçekleştirilen 
Ar-Ge faaliyetlerine, bilgisayar 
destekli mühendislik alanında proje 
hizmeti ve yazılım desteği veren 
FİGES, son yıllardaki ileri teknoloji 
ürün geliştirme ve ticarileştirme 
atılımlarını, denizcilik sektörüne 
yönelik; alt sistem tasarımı, fiziksel 
ve matematiksel modelleme 
hizmetlerini verecek yeni bir bölümü; 
FİGES MARINE’yi kurarak 
devam ettiriyor.

Patlama ve dayanım 
simülasyonları 
(Mine blast and 
durability simulations)

Hidrodinamik kuvvet hesapları (Hydrodynamic force calculations)

58 - Ekim 2017

T
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
 F

İG
ES



tecrübeyi, Türkiye’nin kalkınmasında daha etkin bir şekilde 
kullanmak için FİGES, gerek ürün ve alt sistem geliştirme 
gerekse mühendislik hizmeti çalışmalarına, FİGES MARINE 
çatısı altında, derinleşerek devam edecektir.
Deplasman, kayıcı, yarı kayıcı ve özel tip deniz araçları ile 
denizaltı ve amfibik özelliğe sahip kara araçlarının hidro-
dinamik karakterizasyonu, form tasarım ve optimizasyo-
nu, gövde takıntılarının hidrodinamik performansa etkileri 
ve optimizasyonu, araç dinamik pozisyonun hesaplanması, 
farklı deniz şartlarında denizcilik ve manevra kabiliyetinin 
incelenmesi ile hareket ve ivmelenme hesaplarının yanı sıra 
pervane ve su jetli sevk sistemle-
rinin tasarımları, kendinden itme 
analizleri, kavitasyon ve pervane 
gürültüsü hesapları, su üstünde 
gerçekleşen serpinti, baca 

gazı yayılımı, mahal havalandırma hesapları, hava emiş ve 
egzoz sitemi tasarımı, yapısal açıdan global ve lokal muka-
vemet, titreşim analizleri, sualtı patlama analizleri, akustik 
ve vibroakustik analiz ve hesaplamalar, gemi hava izi hesap-
lamaları, susturucu tasarımları ve deniz platformlarına ait 
alt sistem tasarımları, FİGES MARINE’nin sunduğu hizmet-
ler arasındadır.
Hesaplamalı bilimler alanında, özellikle sonlu elemanlar 
modeli hazırlama sürecindeki tecrübelerini doğrudan gemi 
alanına odaklayan FİGES MARINE, model hazırlama için 
harcanan süreleri kısaltmak ve hataları asgariye indirmek 
amacı ile gemi sonlu elemanlar modeli hazırlanmasında, 
süreç iyileştirme amaçlı kodlama çalışmaları da gerçek-
leştirmektedir. FİGES MARINE, ayrıca akustik hesaplama-
larını ve tasarımını gerçekleştirdiği ıslak ve kuru susturucu 
sistemlerinin ve akustik kabinlerin üretimini de sağlayarak, 
anahtar teslim projeler tamamlamıştır. Akustik ve titreşim 
konularında sahip olduğu ölçüm kabiliyetleri ile kurulumu 
gerçekleştirilen sistemlerin performans doğrulamalarını 
gerçekleştirmekte, buna ek olarak akustik ve titreşim ölçüm 
hizmetleri de vermektedir.
FİGES MARINE, ileri mühendislik alanında edindiği ka-
zanımları, denizcilik sektörüne odaklayarak tasarım sü-
recinin sağlam destekçisi olmaya hazırdır. Alt sistem 
bazında, yurt dışından tedarik edilen ürünlerin yerlileşti-
rilmesi konusunda yürütmekte olduğu çalışmalarına hızla  
devam eden FİGES, deniz platformlarının yerlilik oranı-
nın arttırılmasında da etkin rol alacaktır. Bu kapsamda,  

yakın zamanda başladığı, amfibik özelliğe sahip 
kara araçları için konvansiyonel ve su jetli sevk  

sistemleri tasarımında büyük yol kat etmiş; bu 
alanda kendi tasarım altyapısını oluştur-

muştur.
Derin ve detaylı bilimsel yaklaşımını, 

endüstrinin beklediği hız ve pra-
tiklikte gerçekleştiren 

FİGES MARINE, sun-
duğu bu hizmetle 
ülkemize deniz sis-
temleri teknolojisi 
alanında katkıda 
bulunmaya devam 
edecektir. u

Hidrodinamik karakterizasyon ve form optimizasyonu (Hydrodynamic 
characterization and form optimization)

Kuru ve ıslak tip egzoz sistemi 
tasarımı (Dry and wet type exhaust 

system design)

Mukavemet hesapları 
(Strength and durability 

calculations)

Sevk sistemi tasarımı 
(Propulsion system design)
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Helikopter gibi bir hava aracının, bir su üstü platformu 
etrafında yapacağı; iniş, kalkış, havada ikmal gibi ma-
nevralar esnasında, bu platformun su üstünde kalan 

yapısının esen rüzgârın akışını bozması ve baca gazlarının 
da etkisi sonucu, helikoptere gelen hava akışı, düzgünlüğünü 
kaybetmektedir. Su üstü platformlarının kısıtsız görev yapma-
sı istenen, deniz durumu 4 ve 5’te ortaya çıkan hava akımı da 
hava aracının manevrasına doğrudan etki etmektedir. Ayrıca, 
belirli durumlarda, yüzey etkisi de işin içine girmektedir. Bu 
etkinin incelenmesi ve hangi koşullar altında emniyetli ha-
rekât yapılabileceğinin belirlenmesi için, SHOL (Ship-Helicop-
ter Operation Limits / Gemi-Helikopter Operasyon Limitleri) 
ve DIPES (Deck Interface Pilot Effort Scale / Güverte Etkileşi-
mi Pilot Efor Ölçeği) haritalarının çıkartılması gerekmektedir.
SHOL haritası, helikopterin kendi aklı varmış gibi manevra 
yapması durumunda, fiziksel şartlarını sonuna kadar kullana-
rak, su üstü platformu üzerinde manevra yapabileceği bölge-
nin çıkartıldığı çalışmadır. Şekil 1’de, sol tarafta yer alan hari-
tada kırmızı çizgi ile belirtilen bölge, AH-1G Cobra helikopteri 
için, SFS2 Basit Fırkateyn Modeli kullanılarak hesaplanan, 
emniyetli manevra sahasını göstermektedir. DIPES haritası 
ise helikopteri bir insanın kullandığı koşullarda, pilotun iner-
ken ne kadar zorlanacağının belirlendiği haritayı ortaya koyar.
NATO üyesi ülkelerin helikopter harekâtı icra edecek olan 
gemilerinin, yukarıda belirtilen haritalara sahip olması is-
tenmektedir. NATO üyesi ülkelerin gemilerine ait bu hari-
talar, “NATO - STANAG 1471 HOSTAC SHIP HELICOPTER  
OPERATING LIMITS (SHOL)” dokümanında yayınlanmaktadır. 
Bu haritaya sahip olmayan gemiler, bahse konu doküman 
içerisinde yer alan ve geminin harekâtını çok kısıtlayan ge-
nelleştirilmiş bir SHOL haritasına uygun olarak, helikopter 
manevrası esnasında, rota değişimi yapmak zorunda kalmak-
tadır. Eğer gemi, bu haritaya uygun olarak konum almaz ise 

helikopter pilotu, gemi üzerine inmeyi, ikmal yapmayı, vb. ma-
nevraları reddedebilir.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise bilgi-
sayar destekli akışkanlar hesaplaması ile bulunan ve su üstü 
platformunun uçuş güvertesinin çeşitli rüzgâr koşullarındaki 
durumunu gösteren “Gemi Hava İzi”nin, SHOL ve DIPES ha-
ritaları ile karıştırılmaması gerektiğidir. Bilgisayar destekli 
akışkanlar hesaplaması ile bulunan Gemi Hava İzi, SHOL ve 
DIPES haritaları için yapılması gereken ön çalışmalardan sa-
dece bir tanesidir ve yeterli değildir. 
Hexagon Studio öz kaynaklarıyla hazırlanan helikopter di-
namik modelinin ve gemi hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
modelinin, TH-100 Helikopter Temel Eğitim Simülatörü-
ne yazılım entegrasyonu yapılması ve oluşturulan SHOL ve  
DIPES haritalarının iniş/kalkış manevralarına olan etkisi, 
IDEF 2017 fuarında da sergilenmişti.
Şekil 1’de, altta yer alan resim, helikopterin baş ve kıç istika-
metinde yapmakta olduğu iniş manevrası sırasında, simüla-
törden alınan görüntüyü temsil etmektedir. Üstteki resimde 
ise bu manevrada kullanılan SHOL haritası yer almaktadır.
Hexagon Studio, önümüzdeki dönemde Deniz Kuvvetleri  
Komutanlığının envanterine girecek olan; geleceğin  
TCG ANADOLU’sunda, TF-2000 hava savunma fırkateynlerin-
de ve İ sınıfı fırkateynlerde, bu haritaların çıkartılmasında rol 
almayı hedefliyor. u

Gemi-Helikopter Harekât Sınırları ve 
Güverte Arayüz Pilot Efor Skalası 
Haritaları için Bir Mühendislik Yaklaşımı

Şekil 1. 
Baş ve kıç 

istikametinde 
iniş 

manevrası 
ve SHOL 
haritası.
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Burhan ÖZGÜR
İŞBİR Genel Müdürü

İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. (İŞBİR), 40 yıl önce, Türkiye’nin 
ilk jeneratör fabrikası olarak kuruldu ve hâlen en yüksek 
güçte alternatörleri üreterek ve özgün ürünler geliştirerek 

sektörüne liderlik yapıyor.  Türkiye’de, bu alanda bir okul ol-
duğumuzu ve sektördeki pek çok firmanın yetişmiş elemanı-
nın, kendi bünyemizden çıktığını belirtmek isterim.
İŞBİR, yurt dışında çalışan Türk işçilerimizin ortaklığı ile 1977 
de kurulmuş bir şirkettir. Adını “İşçi Birliği”nden esinlenerek 
almıştır ve 1988 yılından itibaren de Türk Silahlı Kuvvetleri-
ni Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’na bağlı olarak faaliyetlerine 
devam etmektedir. TSKGV bünyesindeki 6 şirketten birisiyiz.
Başlıca faaliyet alanlarımızı; jeneratör, alternatör, elektrojen 
grupları, elektrik panoları ve konvertörlerin tasarımı, gelişti-
rilmesi, üretimi, test faaliyetleri, sertifikasyonu, kalifikasyo-
nu ve lojistik desteğinin sağlanması şeklinde özetleyebiliriz.
İŞBİR, devletin ve milletin fabrikasıdır. İŞBİR, bu gücünü, 
daima sektörün önünde giderek korumakta ve geliştirmek-
tedir. Alternatör üretimi konusunda öncü olan İŞBİR, en iyi 
işçilikle, en iyi malzemeyi kullanarak ürünlerinin kalitesini 
en üst seviyede tutmaktadır. Kesinlikle Uzak Doğu kökenli 
malzemeyi kullanmamaktadır.
10 kVA ile 2.000 kVA arasında güçlerde, kendi tasarımı olan 
alternatörleri üreten İŞBİR, sektöründe, yerli katkı payını 
en çok sağlayan firmadır. İŞBİR, endüstriyel tipte alternatör 
üretiminin yanı sıra askeri uygulamalara yönelik de geniş bir 
ürün yelpazesine sahiptir. İŞBİR’in kendi tasarımı ve üreti-
mi olan deniz tipi alternatörler, Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığı (Dz.K.K.lığı) envanterinde bulunan; ADA sınıfı korvetler,  
LST (Tank Çıkarma Gemisi) ve YTKB (Yeni Tip Karakol Bo-
tu)’de büyük bir başarı ile görev yapmaktadır. Ayrıca MİLGEM 
projesinin 3’üncü ve 4’üncü gemileri olan BURGAZADA ve 
KINALIADA için de jeneratör üretim süreçleri tamamlanmış 
ve bunlar sevk edilmiştir. BURGAZADA’nın jeneratörlerinin, 
devreye alma süreçleri tamamlanmıştır. Ekim ayı içerisinde, 
liman testleri icra edilecektir.

Yurt İçi Başarı, İhracatı da Getirdi
Askeri limanların önlerinde; keşif, karakol ve denizaltı sa-
vunma harbi görevlerinde kullanılması amacı ile Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığına teslim edilen 16 adet YTKB’nin jene-
ratörleri, İŞBİR tarafından üretilmiştir ve hâlen başarıyla 
hizmet vermektedir. Bu sınıf gemilerden 10 adedi, Serhet 
Gemisi Sınıfı Botlar adı altında, Türkmenistan Deniz Kuvvet-
lerine ihraç edilmiştir. Türkiye’nin, Osmanlı döneminden bu 
yana ihraç ettiği ilk harp gemileri özelliğini taşıyan bu ge-
milerde, İŞBİR marka jeneratörlerin kullanılması, İŞBİR’in 
ihracat pazarlarındaki potansiyelinin bir göstergesidir.

Deniz Platformlarının 
Jeneratörlerinde Adres İŞBİR
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Türkmenistan Deniz Kuvvetle-
rine ihraç edilen 1 adet Deniz 
Otobüsü, 6 adet Hızlı Müdahale 
Botu, 2 adet LCM (Çıkarma Ge-
misi), 5 adet Römorkör, 1 adet 
Hidrografik ve Oşinografi Araş-
tırma Gemisi’nde kullanılan je-
neratörler de yine İŞBİR marka-
dır. Toplam 25 gemide, 62 adet 
İŞBİR jeneratörü kullanılmıştır.
Yine Dz.K.K.lığının sipariş ettiği, 
2 adet LST’nin jeneratörleri de 
İŞBİR imzasını taşımaktadır. İlk 
gemi olan TCG BAYRAKTAR’ın 
seyir testleri tamamlanmış; 
Dz.K.K.lığına teslimi gerçekleş-
miştir. 2’nci gemi SANCAKTAR’a 
ait jeneratörlerin montajı tamamlanmış, seyir testleri devam 
etmektedir. İstanbul Tersanesi tarafından üretilen Sismik 
Araştırma Gemisi’nin jeneratörleri de İŞBİR tarafından sağ-
lanmıştır.
Test ve Eğitim Gemisi’nde (TVEG projesi) kullanılacak olan 
4x750 kVA gücündeki jeneratörlerin sözleşmesi, 15 Mayıs 
2017 tarihinde, STM ile İŞBİR arasında imzalanmıştır. Üre-
tim faaliyetleri başlamıştır ve yılsonunda teslimi gerçekle-
şecektir. Bunun yanında, MİLGEM projesinin  devamı olacak 
İ sınıfı fırkateynler için açılacak ihale kapsamında, ön çalış-
malar devam etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin dost ve kardeş ülkeler ile yapacağı 
anlaşmalar çerçevesinde, ihraç edeceği deniz platformların-
da görev almak, İŞBİR’in en büyük hedefidir.
İŞBİR, geçmişte olduğu gibi, bugün ve yarın da devletinin, 
milletinin, silahlı kuvvetlerinin emrinde olmaya; ülke ekono-
misine katkıda bulunmaya devam edecektir. u
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Dz.K.K.lığının 
sipariş ettiği 2 adet 
LST’nin jeneratörleri 
de İŞBİR imzasını 
taşıyor.

TVEG projesinde 
kullanılacak 
jeneratörler

Yeni Tip Karakol Botlarının jeneratörleri de İŞBİR tarafından üretildi ve teslim edildi.
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NOVA Power Solutions, görev-kritik 
sistem, cihaz ve alt sistemlere, 
güvenilir ve sürekli güç sağlayan 
ürün ve çözümler sunuyor. Bunların 
merkezinde, derin ayrıntılar içeren 
ve daha çok teknik bir konu olan 
“güç kalitesi” yer alıyor. Öncelikle 
güç kalitesinin ne olduğunu anlatır 
mısınız? Savunma sistem ve 
cihazlarının, temiz ve güvenilir bir 
güç kaynağıyla beslenmesi, neden bu 
kadar hayati öneme sahip?
Süleyman BAYRAMOĞLU: Öncelikle 
bir ön bilgi vermek isterim. Elektro-
nik sistemlerde meydana gelen arı-
zaların %80’i, güç beslemesindeki ya 
da elektrik altyapısındaki sorunlardan 
kaynaklanıyor. Bunu ben söylemiyo-
rum; bir araştırma şirketinin yaptığı bir 
çalışmanın sonucu. Ama ben de bu tür 
durumlarla çok karşılaştım ve aynı dü-
şüncedeyim.
Elektrik altyapısındaki sorunlar, her 
zaman arızaya ya da cihazın çalışma-
masına yol açmasa bile, cihazın veri-
mini ve kullanım ömrünü kısaltmaya 
neden oluyor. Güç dalgalanmalarının 
çok olduğu yerlerde, elektronik cihaz-
ların daha çabuk arıza yaptığına he-
pimiz tanık oluyoruz. Ama bu, arızaya 
ya da kesintiye tahammül edilemeyen 
sistemlerde ya da uygulamalarda, çok 
daha yaşamsal öneme sahip bir konu.
Sorunuza gelirsem; elektrik gücü kali-
tesi ya da kısaca güç kalitesi; gerilim, 
frekans ve dalga şekli ile ilgilidir. Güç 
kalitesinin iyi olması demek; öngörülen 
aralıkta sabit gerilime, nominal değere 
yakın sabit AC frekansına ve sinüs eğ-
risine benzer düzgün bir gerilim dalga 
biçimine sahip besleme gücünün sağ-
lanması anlamına gelir. Genel olarak 
güç kalitesi, bir elektrik prizinden çıkan 
elektrikle beslenen “yük” olarak tabir 
edilen cihaz tarafından belirlenir. Daha 
geniş anlamda “güç kalitesi” terimi, 
“yük” olarak adlandırdığımız bir cihazı 
besleyen elektrik enerjisi ve “yük”ün 
tam beklendiği şekilde çalışması kav-
ramını anlatmak için kullanılır. Uygun 

özellikte güç ile beslenmemesi du-
rumunda cihaz, belli bir zaman sonra 
beklenen işlevi görmeyebilir, beklen-
medik bir şekilde arızaya girebilir ya da 
hiç çalışmayabilir. Bu husus, özellikle 
savunma sistemleri ya da kritik en-
düstriyel sistemler açısından oldukça 
önemli. Elektrik enerjisinin sorunlu ve 
düşük kaliteli olmasının pek çok nede-
ni olabilir; dolayısıyla da pek çok du-
rumda ve uygulamada, bu sorunlarla 
karşı karşıya kalınabilir.

Sizin de belirttiğiniz gibi, temiz ve 
güvenilir güç, yalnızca savunma için 
değil, diğer bazı sektör ve uygulamalar 
için de oldukça önemli. Sistemleri, 
cihazları ve uygulamaları, her zaman 
iyi ve çalışır durumda tutmak, bazen 
hayati öneme sahip olabiliyor. Özellikle 

kritik süreçler içeren hassas sistem ve 
uygulamalar söz konusu olduğunda, iş 
sürekliliğinin sağlanması için, tutarlı 
ve güvenilir güç sağlanması konusu, 
hayati bir önem kazanıyor. Tüm bunlar, 
NOVA Power Solutions tarafından 
sunulan çözümlerin önemini ve 
kritikliğini arttırıyor mu?
Süleyman BAYRAMOĞLU: Kesinlikle 
öyle. Endüstride ve işletmelerde, kritik 
süreçlerin yönetimini sağlayan hassas 
endüstriyel sistem, sensör ve uygula-
maların, tutarlı ve güvenilir bir güç ile 
beslenmesi konusu, işin sürekliliğini 
sağlama ve beklenmeyen kesintile-
rin önlenmesi açısından, yaşamsal 
bir öneme sahip. Benzer şekilde, en-
düstriyel elektronik ekipmanın temiz 
bir enerji ile beslenmesi, iş sürekliliği 
kadar, ekipmanın verimi ve kullanım 

NOVA Power Solutions, 
Türk Savunma Sanayisinin 
Geliştirdiği Sistemlere, 
Güç Kalitesi Kavramını Getiriyor

NOVA Power Solutions, bir yandan Türkiye’deki 
savunma sanayisine ve endüstriye, “güç kalitesi” 
kavramını ve bu kavramın önemini anlatmak; diğer 
yandan da Türk sanayisine bu konuda destek olmak 
için, 2015 yılından beri yoğun olarak çalışıyor. Önde 
gelen diğer etkinliklerde olduğu gibi, Deniz Sistemleri 
Semineri’nde de Türk kullanıcıların yanında olan 
firmanın; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi
İş Geliştirme Sorumlusu Süleyman Bayramoğlu’ndan 
ve CEO’su Steve Ziff’ten, “güç kalitesi” ve 
Türkiye’deki çalışmaları hakkında bilgi aldık.

Steve Ziff Süleyman Bayramoğlu
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ömrü açısından da kritik önemde. Bu 
kavram, dayanıklı tüketim mallarından 
kritik altyapı sistemlerine ve özellikle 
de endüstriyel süreç kontrol sistem-
lerine ve uygulamalarına uzanan, çok 
geniş bir yelpazedeki teçhizat için ge-
çerli. Özet olarak, bu tür endüstriyel 
sistem ve uygulamalarda, aynı zaman-
da maddi bir kayba da yol açacağından, 
güç kalitesinden kaynaklanan kesintiye 
tahammül edilemez.
Diğer yandan, günümüzün elektrik şe-
beke altyapısında, yüksek kalitede güç 
sağlamak, geçmişte olduğundan daha 
da zor. Bunun başlıca nedenlerinden 
biri, dağıtık sistemlerdeki elektriksel 
“anomali” veya gürültü kaynaklarının, 
gittikçe artan bir hızda çoğalması. Bu-
rada, elektronik sistemlerin, kalitesiz 
ya da temiz olmayan bir güçle beslen-
mesine neden olan, iki temel etmen-
den söz edebiliriz:
n	 Bir şebekedeki elektronik 
 güç kaynaklarının sayısı ve
n	 Şebekenin büyüklüğü.
Küçük şebekeler, elektriksel anomali 
ve gürültü oluşumuna daha yatkındır. 
Ancak,  büyük şebekelerde bile lokal 
düzeyde elektriksel bozulmalar söz 
konusu olabilir.
Şebeke boyutu, güç kalitesinde görülen 
bozulmanın başlıca ve en kritik sebebi-
dir. En çok da nispeten küçük elektrik 
altyapılarına sahip gemilerde bunu 
görüyoruz. Bu anlamda, gemi elekt-
rik altyapıları, en kritik elektrik şebe-
keleri olarak kabul edilir. Çünkü bu 
kadar küçük bir şebekede, çok sayıda 
elektronik sistem ve birbirini etkileyen 
veya gürültüye neden olan çok sayıda 
anahtarlamalı güç kaynağı bulunur. 
Bu sebeple, güvenilirlik ve performans 
sorunlarına neden olan düşük elektrik 
kalitesi konusu, gemilerde daha sıklık-
la gündeme gelir ve kritik önemde de-
ğerlendirilir.

NOVA Power Solutions Türkiye 
Ofisi’nin açıldığı 2015 yılında, 
hedeflerinizi aşağıdaki gibi 
sıralamıştınız:
n	 Türk savunma sektörünün

bölgedeki rolünü ve teknolojik 
gelişmeler açısından geldiği noktayı 
göz önünde bulundurarak, Türk 
savunma şirketleri ile yapacağımızı 
çözüm ortaklıkları yoluyla uzman 
olduğumuz güç kalitesi alanında 
sinerji yaratmak;

n	 Savunma sektöründeki sistem
entegratörleri ve üreticilerinin 

yanı sıra endüstriyel sektördeki 
üreticilerle de güç birliği 
oluşturmak ve iş birliği yapmak;

n	 Türk savunma sanayisinin, 
sağlam yapılı ve güvenilirliği 
yüksek özgün savunma sistemleri 
geliştirme ve sadece Türkiye 
değil dünya savunma pazarında 
da yer alma hedeflerine uzmanlık 
alanımızla katkı sağlamak.

Bu doğrultuda, son 2 yılda, 
Türkiye’deki faaliyetlerinizde 
ne gibi ilerlemeler olduğunu 
özetleyebilir misiniz?
Süleyman BAYRAMOĞLU: Öncelikle 
savunma sektörü için, 2 yılın çok kısa 
bir zaman olduğunu vurgulamak iste-
rim. Savunma programlarının, genel-
likle uzun planlama ve yürütme dön-
güleri bulunuyor. Bunu göz önünde 
bulundurduğumuzda, bu kadar kısa bir 
zamanda, Türk savunma sanayisi fir-
maları ile iş birliği ve çözüm ortaklığı 
konusunda, çok iyi bir konuma geldiği-
mizi düşünüyorum.
Bu güne kadar pek çok büyük savunma 
firmasına, özellikle gemi ağırlıklı prog-
ramlar olmak üzere, çeşitli sistemlerin 
tasarımı aşamasından itibaren destek 
olduk. Bu firmalarla, güç kalitesiyle 
ilgili performans sorunlarını çözme ve 
yüksek kalitede güç dağıtımını sağla-
yacak sistemlerin tasarlanması konu-
larında, çok başarılı iş birliklerimiz var. 
Türkiye’de tasarlanan sistemlerin yük-
sek güvenilirliğe ve performansa sahip 
olabilmesinin temelinde de bu konular 
var ve bu konudaki katkılarımızdan ve 
sonuçlarından çok mutlu olduğumuzu 
da eklemek istiyorum.

Önümüzdeki dönemde, 
Türkiye’deki hangi projelerde 
yer almak istiyorsunuz?
Süleyman BAYRAMOĞLU: Öncelikli 
olarak güç kalitesi ve önemi konusun-
daki farkındalığı arttırmak ve savunma 
ve diğer görev kritik sistemlerin tasarı-
mında, yüksek kaliteli güç besleme ve 
dağıtımı sağlayacak yöntemlerin ge-
liştirilmesinde, Türkiye’deki savunma 
sistem geliştiricilerine katkı sağlamayı 
sürdürmek istiyoruz.
Ardından ise aynı birikimi, kritik altyapı 
güvenlik sistemlerine ve diğer endüst-
riyel sektörlere de yansıtmak istiyoruz. 
Bu çerçevede, özellikle de Türkiye’nin 
son yıllarda çok önemli ilerlemeler kay-
detmeye başladığı; ulaşım teknolojileri 
sektörüne yönelik çalışmalarımız var. 
Pazarın büyüme durumuna bağlı olarak, 
tasarım ve üretim faaliyetlerimizin bir 
bölümünü, Türkiye’de gerçekleştirme 
konusu da gündemimizde bulunuyor.

Eklemek istediğiniz başka bir 
konu var mı?
Süleyman BAYRAMOĞLU: Bu yıl, 
IDEF’e üçüncü kez; ulaşım teknolojile-
ri konusunda dünyanın en önemli fuarı 
olan InterTraffic İstanbul’a ise ikinci 
kez katıldık. Bu fuarlarda, geliştirdik-
leri sistemlerin elektrik anomalilerine 
karşı korunması ve performansları-
nın yükseltilmesi konusuna ilgi duyan, 
hem yerli hem de yabancı, çok sayıda 
savunma firması ve endüstriyel firma 
ile bilgi paylaşımı olanağımız oldu. Güç 
kalitesinin önemi konusundaki farkın-
dalığın, biraz daha arttığını gözlemle-
me şansımız da oldu.

NOVA Power Solutions, IDEF 2017’de, ABD Büyükelçisi John Bass’ı da standında ağırladı.
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Savunma ve ulaşım teknolojileri sek-
töründen birçok önemli firma, dele-
gasyon ve ziyaretçi ile bir araya gelme 
fırsatı bulduk. Yeni ortaya çıkan iş iliş-
kileri ve oluşan yoğun etkileşim, firma-
mızın, Türkiye ile bölge savunma paza-
rındaki varlığı ve yükselen başarısını da 
bir anlamda somutlaştırmış oldu.
Hem IDEF hem de InterTraffic İstanbul 
sırasında ortaya çıkan yeni fırsatlardan 
ve kurduğumuz bağlantılardan duydu-
ğumuz memnuniyeti ve bizim için öne-
mini ifade etmeliyim.
“Türkiye’nin özgün ve yüksek teknolo-
ji savunma sistemi geliştirme ve ihraç 
etme” hedefine, kaliteli güç besleme 
çözümlerimizle katkıda bulunma ve 
önde gelen firmalarla iş birliği yapma 
konusunda kendimizi konumlandır-
makla ne kadar haklı olduğumuzu bir 
kez daha anlamış olduk.
Bundan sonra da daha geniş bir yel-
pazede, savunma sektöründeki sistem 
entegratörleri ve sistem geliştiricileri-
nin yanı sıra endüstriyel sistem enteg-
ratörleri ve üreticileriyle birlikte çalış-
mak için sabırsızlanıyoruz.
Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da 
Deniz Sistemleri Semineri’ne sponsor 
olarak katılıyoruz. Bu seminer sıra-
sında, sistem entegratörlerinin yanı 
sıra harekâta hazır olma düzeyini yük-
seltecek güvenilir ve yüksek perfor-
manslı uygulamalar geliştirmede, güç 
kalitesinin önemini açıklamak üzere; 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güven-
lik Komutanlığının, yönetici ve uzman 
personeli ile de görüş alış verişi yap-
maktan memnuniyet duyacağız.

Yeni İş Birliklerine Hazırız
NOVA Power Solutions, gerek 
savunma alanında gerekse savunma 
dışı alanlardaki kritik uygulama 
ve sistemlerde kullanılan, çeşitli 
ürün ve çözümler sunuyor. 
Pazarın bu iki segmenti arasında 
ne gibi benzerlikler var?
Steve ZIFF: Her iki pazar için de geçer-
li olan ortak nokta, güvenilir elektrik 
besleme gücüne olan kritik bağımlılık. 
Bir gemideki ya da en basitinden bir 
trafik kavşağındaki cihazlara güvenilir 
besleme sağlanmazsa bu sistemler, 
beklenen işlevsellikte ve tam kapasite-
de çalışamayacaktır.
Besleme gücündeki sorunlar, çoğu 
zaman, sistemlerde beklenmeyen 
yıpranmalara neden olur ve bu da bu 
sistemlerin, kullanım süresini azaltır. 
Bazı durumlarda, sistemlerin arızalan-
masına ya da hiç çalışmamasına neden 
olur. Ki, bu da hem pahalı hem de çok 
tehlikeli olabilecek sonuçlara yol aça-
bilen bir durumdur.

NOVA Power Solutions çözümlerinde, 
rakiplerinizde olmayan ne gibi 
özellikler var?
Steve ZIFF: Öncelikle ve en önemlisi, 
biz sadece üretici değiliz; bir çözüm 
firmasıyız ve müşterilerimize, iş birli-
ği yaptığımız firmalara özel çözümler 
geliştiriyoruz. Bu kapsamda, çözüm 
ve ürünlerimizin kalitesi ve güvenilir-
liği, sektörde eşsiz. Sadece rakiplerin 
ürünlerini almaya karar vermiş; ama 
bu ürünlerin performansının yeterli 
olmadığını fark etmiş müşterilerle de 
karşılaşıyoruz. Sahadaki ürünlerimizi 

yakından takip ediyoruz ve şunu söy-
leyebilirim ki; arıza oranları, sektör 
ortalamasının oldukça altında. Ürünle-
rimiz, genellikle 10 yıldan fazla süreyle 
hiç arıza ile karşılaşmadan kullanılıyor 
ki, bu da pazarda çok nadir rastlanan 
bir durum.
İkinci olarak, belli bir ürün gamı ile 
ortaya çıkarak, müşterilerin, kendi ge-
reksinimlerine en yakın ürünü seçme-
si şeklinde bir modelimiz yok. Az önce 
de belirttiğim gibi, biz müşteri gerek-
sinimleri doğrultusunda, gerektiğin-
de proje ekibi ile birlikte çalışarak, en 
uygun çözümü oluşturup ürün gelişti-
riyoruz. Tabii ki ürün geliştirmeye, her 
seferinde en baştan başlamıyoruz. Öyle 
yapsaydık maliyetler çok daha yüksek; 
geliştirme ve üretim sürelerimiz, müş-
terilerimizin kabul edemeyeceği kadar 
uzun olurdu.
Çözümlerimiz ve ürünlerimiz, arıza ve 
kesintiye tahammül edilmeyen kritik 
elektronik altyapı ve sistemlerin ko-
runmasında, özellikle tercih edilen 
ürünler olarak, dünyanın birçok bölge-
sinde farklı uygulama alanlarında kul-
lanılıyor.
Yıllar içinde, çok çeşitli ürün aileleri 
geliştirdik. Müşterilerimize özel ürün-
ler geliştirirken, bu ürünlerin ana bi-
leşenlerini, başlangıç noktası kabul 
ediyoruz. Bu nedenle olabildiğince var 
olan tasarımlarımızdan yola çıkarak, 
tasarım değişikliği ya da özelleştirme-
lerle müşteri proje gereksinimlerini 
karşılamayı tercih ediyoruz. Böylelikle 
çözümlerimiz, hem proje gereksinim-
lerini tam olarak karşılıyor hem de 
ürünlerimizi makul bir sürede ve reka-
betçi bir fiyatla teslim edilebiliyoruz.

NOVA Power Solutions’un, 
önümüzdeki dönemde tanıtmayı 
düşündüğü yenilikçi teknolojiler, 
çözümler ya da ürünler var mı? 
Okuyucularımızla bu konuda neler 
paylaşabilirsiniz?
Steve ZIFF: Bir geliştirici firma olarak, 
çözüm ve ürünlerimizde, her zaman ye-
nilik yapmanın yollarını arıyoruz. Her yıl, 
mevcut ürünlerimiz ve yeni çözümlerle 
ilgili olarak hem bütünüyle kendi “iç” he-
deflerimizi hem de müşterilerimizin ge-
reksinimleri doğrultusunda şekillenen 
“müşteri kaynaklı” hedeflerimizi belirli-
yoruz. İç hedeflerimiz; cihaz bileşenleri-
nin etkinliklerinin arttırılması, kullanılan 
elemanların boyutlarının küçültülmesi 
ve ağırlıklarını azaltılması gibi, daha es-
nek bir mimariye sahip olmak yönünde, 

InterTraffic 
İstanbul’da, 
NOVA Power 

Solutions 
standı.
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mevcut tasarımlarla ilgili iyileştirmeleri 
içeriyor. “Müşteri kaynaklı” hedefleri-
miz ise savunma teknolojileri ve sistem-
leri alanında ortaya çıkan yeni paradig-
malar ve DC güç şartlandırıcı UPS’ler,  
DC güç dağıtım birimleri gibi, yeni orta-
ya çıkan olası müşteri gereksinimlerini 
karşılamanın yollarını aramaya yönelik 
hedefler oluyor.
Günümüzde, üretilen toplam elekt-
rik enerjisinin %30’u, güç elektro-
niği teknolojilerini, üretim ile nihai 
kullanımaşaması arasında bir yerde 
kullanıyor. 2030 yılına kadar da tüm 
elektrik gücünün %80’inin, güç elekt-
roniği aracılığıyla dağıtılması bekleni-
yor. Gücün nasıl kullanıldığı ile ilgili bu 
temel değişim, güç kalitesinin anlaşıl-
masını ve yüksek kaliteyi sürdürmeye  
yönelik yöntemlerin uygulanmasını ge-
rektiriyor.

Şirketinizin Türkiye’ye yaklaşımı 
konusunda neler söylemek istersiniz?
Steve ZIFF: Türkiye’deki geleceğimiz 
konusunda, son derece iyimseriz. 4 yıl 
önce Türkiye pazarına yatırım yapmaya 

karar verdiğimizde, bunun uzun vade-
li bir yatırım olduğunun farkındaydık. 
NOVA Power’ın Avrupa, Orta Doğu ve 
Asya pazarını da ABD dışındaki tek ofi-
simiz olan, Türkiye’deki ofisimizden ta-
kip etmeye devam edeceğiz. Her ne ka-
dar Türkiye’de birtakım değişiklikler ve 
belirsizlikler söz konusu olsa da Türk 
savunma sanayisine güveniyor; yaptı-
ğımız yatırımın kendini geri ödediğini 
görüyor ve hatta buradaki yatırımımı-
zı, gelecek yıllarda daha da arttırmayı 
planlıyoruz.
Türk savunma pazarında başarı elde 
ettik ve hedeflerimiz arasında, pazar-
daki varlığımızı büyütmenin yanı sıra 
ulaşım teknolojileri gibi başka sek-
törlere de ağırlık vermek bulunuyor. 
Geleceğe yönelik yatırımlarımız, bu iki 
hedef etrafında şekilleniyor.

Eklemek istediğiniz başka bir konu 
var mı?
Steve ZIFF: Bu yıl, IDEF’e, üst üste 
üçüncü kez katılmış olduk. 4 günlük 
fuar, bizim için oldukça yoğun geçti. 
Türkiye, Avrupa ve Asya’dan pek çok he-

yeti ve ziyaretçiyi ağırladık. Sonuçlardan 
son derece memnunuz ve bizim açımız-
dan, bundan daha tatmin edici olamazdı.
Kilit öneme sahip çok sayıda etkili he-
yetle ve katılımcı ile bir araya gelme 
fırsatı bulduk. Fuar boyunca, diğer 
firma, kurum ve kuruluşlarla gerçek-
leştirdiğimiz etkileşim ve kurduğumuz 
bağlantılar, Türkiye ve bölgedeki sa-
vunma pazarındaki varlığımızı ve ar-
tan başarımızı pekiştirdi. Bu anlamda 
IDEF, bizim için çok önemli ve yerinde 
bir savunma etkinliği.
Türkiye’deki firmalarla iş birliğini art-
tırmanın yeni yollarını bulma ve üretim 
modelimize, yerel boyut katma çabala-
rımız kesintisiz olarak sürüyor. Bu ko-
nuda, çok yakında, aralarında, bir Türk 
firmasının, güç sistemleri konusunda 
ABD pazarına girmesini sağlayacak iş 
birliğinin de yer aldığı, güzel haberler 
vermeyi umuyoruz.
Sonuncusu ve en önemlisi, MSI Der-
gisi’ne teşekkür etmek istiyoruz. Türk 
savunma pazarına girdiğimizden beri 
bize verdiğiniz destek için size müte-
şekkiriz. u
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letişim alanında, günümüzün ve geleceğin teknolojisi olan 
IP tabanlı sistemler, birçok yeni özellik ve kabiliyet getir-
mesi, yedeklilik, uygulama ve entegrasyon kolaylığı, bakım 

ve idamesinin kolaylığı gibi avantajlara sahip. Bunların yanı 
sıra IP tabanlı sistemlerin, mevcut eski sistemlerle uyumla-
nabilmesi ile birlikte, yatay ve dikeyde, günümüz ve gelece-
ğin sistemleri, entegre bir şekilde çalışabiliyor. Bu sayede, 
kullanıcı tarafından yapılmış olan yatırımın korunması da 
sağlanıyor. 
ONUR A.Ş., günümüzde; IP tabanlı ses iletişim sistemleri 
ağırlıklı olmak üzere, hava trafik kontrol sistemleri ve me-
teorolojik sistemler konularında faaliyet gösteriyor. Firma, 
kuruluşundan bugüne kadar kazandığı, savunma ve havacılık 
sektöründe iş yapma tecrübesi ile entegrasyon kabiliyetle-
rini geliştirdi; sözleşme ve entegre lojistik destek gibi sek-
törün olamazsa olmaz hizmetlerini bütünleştirerek, kendi 
ürünlerini geliştirmeye başladı. ONUR A.Ş., bugün, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ana yüklenici olarak çalışma 
yetkinliğine sahip çok az sayıda firmadan biri konumuna gel-
di. Yerli ve milli olarak geliştirdiği IP Tabanlı Ses Çözümleri-
ni, aynı zamanda yerli olarak üreterek, Türk Silahlı Kuvvetle-
ri (TSK)’nin kullanımına sundu.
Geliştirilen IP Tabanlı Ses Çözümleri, telsiz tipinden bağım-
sız olarak çalıştığı için, operasyonel olarak telsiz ve diğer 
iletişim kaynaklarının yönetilmesi gereken, her türlü ihtiyaç 
kapsamında kullanılabilir.
Bu uygulama alanlarına, hava trafik kontrolü başta olmak 
üzere:

n Yüzer ve dalar platformlarda, dâhili ve
  harici muhabere çözümü,
n Uydu yer kontrol istasyonunda, komuta kontrol 
 amaçlı iletişim çözümü, 
n Kara araçlarında dâhili muhabere çözümü gibi komuta
 kontrol amaçlı her türlü iletişim örnek olarak verilebilir.

ONUR A.Ş., IP Tabanlı Ses ve 
Ağ Destekli Yetenekte,Dünya Markası 
Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor

Bugüne kadar ele aldığı projeler ve 
çalışmalarla, bilinen KOBİ kalıplarının 
ötesine geçen ONUR A.Ş., gelişimini ve 
büyümesini, hem özgün ürünleri hem 
ana yükleniciler için güvenilir bir ortak 
olma özelliği hem de gerektiğinde 
tek başına ele alabildiği entegrasyon 
projeleri ile sürdürüyor. ONUR A.Ş.,  
“IP Tabanlı Ses İletişimi başta olmak 
üzere yüksek teknoloji tabanlı 
mühendislik çözümlerinde Türkiye 
öncüsü, Dünya rekabetçisi olmak” 
vizyonu ile ihtiyaç duyulan her alanda 
çalışmalarına devam ediyor.
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ONUR A.Ş. tarafından geliştirilen ürün ve sistemler, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) için yürütülen Hava Sa-
vunma Telsiz Ağı Projesi’nde, GÖZCÜ insansız hava aracı 
programının yer kontrol istasyonunda, ANKA-S yer kont-
rol istasyonunda ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DH-
Mİ)’nin çeşit havaalanlarında, kullanıcı tarafından aktif şe-
kilde kullanımdadır.
IP Tabanlı Ses Çözümlerinin uygulama alanlarının çeşit-
liliği, başta fonksiyonel ve çevre koşulları olmak üzere, bir 
dizi farklılaşmayı ve buna bağlı olarak, yeni tasarımları ve 
uyarlamaları beraberinde getiriyor. ONUR A.Ş.; deniz, hava 
ve kara uygulamalarının farklılıklarının yanında askeri-sivil 
standart farklılıklarını da takip ederek ürünlerine uyarlıyor 
ve sertifikasyonlarını gerçekleştiriyor.
ONUR A.Ş. ile SSM arasında, 2016’da imzalanan Deniz Tel-
siz Taktik Ağı (DETTA) projesi kapsamında, milli kabiliyetlere 
önemli bir yetenek daha katılacak ve IP ağlar konusunda-
ki yetkinlikler, Deniz Kuvvetlerinin kullanımına sunulacak. 
Projede, tasarım faaliyetleri hızla devam ederken kullanıcı 
iş birliği ile ihtiyaçlara en uygun çözümler üretiliyor. Proje 
sonunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı), birçok 
ulusun imrenerek bakacağı, “Ağ Destekli Yetenek” kabiliyeti 
konusunda, teknolojinin geldiği son noktaya; hatta ötesine 

ulaşmış olacak. Bu önemli kabiliyet, ONUR A.Ş. tarafından, 
yerli ve milli çözüm olarak sunulacak.
ONUR A.Ş.’nin bu alandaki vizyonu; kullanıcıların elinde bu-
lunan mevcut haberleşme sistemlerinin, maliyet etkin bir 
şekilde, ağ destekli yetenek kabiliyeti kazandırılarak kulla-
nım ömürlerinin uzatılması ve yapılan yatırımların, korun-
masını sağlamaktır. Firmanın portföyünde, bu çerçevede 
geliştirilen 2 ana ürün grubu bulunuyor:
n IP Tabanlı Ses Haberleşme ve Kayıt Sistemi ailesi
n Hibrit Alt-Ağ Yönlendirici Sistemi ailesi

IP Tabanlı Ses Haberleşme 
ve Kayıt Sistemi Ailesi
Bu çözüm grubu; kullanıcıların elinde bulunan mevcut sesli 
haberleşme sistemlerine, ağ destekli erişim kabiliyeti kazan-
dırıyor. Bu çözüm kapsamında kullanıcının elinde bulunan:
n Analog telsiz sistemleri,
n Sayısal telsiz sistemleri,
n Analog telefon sistemleri,
n Sayısal telefon sistemleri,
n İç konuşma (intercom) sistemleri ve
n Anons sistemleri,
gibi bileşenlerin verileri, ONUR A.Ş. tarafından, yerli  
olarak üretilen çevirici sistemleri ile IP tabanlı verilere  
çevrilerek ağ üzerinden taşınabilir hâle getiriliyor.  
IP çevirimi, geliştirilen uygulama yazılımları ile tamamen 
yazılım tabanlı olarak anahtarlanabiliyor. Böylece, her  
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türlü komuta kontrol kurgusuna uyarlanabilir, yetki taban-
lı, ağ merkezli bir iletişim altyapısının temeli oluşturuluyor. 
Geliştirilen çözüm, komuta kontrol uygulamaları kapsamın-
daki kullanıcıların (operatörler), hiçbir coğrafi kısıt olma-
dan, kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde, mevcut telsiz 
sistemlerine uzaktan erişim sağlamalarını mümkün kılıyor. 
Geliştirilen Telsiz-IP çevirici ürünler, her türlü telsiz sistemi 
ile arayüz sağlama yetkinliğine ek olarak, NATO ve milli ses 
kripto cihazları ile entegre olabilme ve bu sistemlerin, uzak-
tan kumanda fonksiyonlarını da gerçekleştirebilme özelli-
ğindedir.
Geliştirilen çözümün ayrılmaz ve en önemli bileşenlerinden 
biri de kayıt kabiliyeti. Sistem üzerinden gerçekleştirilen tüm 
ses haberleşmesi, zaman etiketli bir şekilde kayıt altına alı-
nıyor.
Geliştirilen ses haberleşme ve kayıt çözümü, tamamen ye-
dekli bir mimariye sahip olup, hâlen:
n Hava Savunma Telsiz Ağı projesi kapsamında 
 Hv.K.K.lığı genelindeki tüm Kontrol İhbar Merkezlerinde,
n TUSAŞ ANKA programındaki tüm yer kontrol 
 istasyonlarında,
n DHMİ’ye bağlı sivil hava trafik kontrol kulelerinde 
 (Adana, Gaziantep, Muş, Siirt),

tamamıyla görev kritik çalışma şartlarında kullanılıyor. 
ONUR A.Ş., katma değerli ve ağ destekli telsiz erişim kabili-
yeti sağlayan Telsiz IP çevirici ürünü olan RIG-200 cihazının, 
askeri sürümünü de geliştirildi. Bu sürüm, insansız hava 
aracı projelerindeki telsiz erişim ihtiyaçlarında kullanılmak 
üzere, TUSAŞ’a teslim edildi.
Geliştirilen çözümün, deniz platformlarında Entegre Haber-
leşme Sistemi olarak kullanılması için de çalışmalar devam 
ediyor.

Hibrit Alt -Ağ Yönlendirici Sistemi Ailesi
Ağ destekli yetenek kavramı, taktik unsurlar arasında veri 
paylaşımı esası üzerine kuruludur. Geçen zaman içinde ge-
lişen teknolojiler çerçevesinde, farklı kullanıcılar, farklı plat-
formlar için, çeşitli iletişim sistemlerine yönelik yatırımlar 
yaptılar. Her biri tek başına ve bağımsız çalışan bu sistemlerin 
birlikte çalışmaları noktasında ise çeşitli sorunlar yaşanıyor.
ONUR A.Ş., Dz.K.K.lığı için yürüttüğü DETTA projesi çerçe-
vesinde, platformlarda bulunan ve farklı özelliklere sahip 
ağların, taktik sahada daha etkin kullanılabilmesi amacıyla 
bir çalışma yürütüyor.
Ortaya çıkacak nihai ürün; farklı hızlar, gecikmeler ve gizli-
lik seviyelerine sahip ağların; otomatik olarak kurulması ve 

platformlarda mevcut savaş yöne-
tim sistemlerinin, bu ağlar üzerin-
den haberleşebilmesini mümkün 
kılacak.
ONUR A.Ş. tarafından geliştirilen 
“Telsiz IP Çevirici” ürünü, proje 
kapsamında, platformlarda kul-
lanılan mevcut telsiz sistemleri 
üzerinden veri iletişimi gerçekleş-
tirilmesini sağlayacak, akıllı veri 
modemleri olarak kullanılacak.
Milli imkânlarla geliştirilecek olan 
bu sistemin, ilerleyen süreçlerde, 
deniz platformlarının ötesine ge-
çerek, diğer taktik platformlara da 
uygulanması hedefleniyor. u
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Genel
İnsansız hava araçlarının (İHA’ların) gelişimi, neredeyse  
100 yıldır devam etmektedir. Cayro kontrollü olarak sadece 
düz bir rotada uçabilen İHA’lardan, otonom uçuş yapabilen 
ve ağ tabanlı harekâta katılabilen İHA’lara gelinmiştir.
Durumsal farkındalığı ve görev performansını yükselten, 
insana olan bağımlılığı azaltan, personel zayiatı riskini or-
tadan kaldıran özellikleri nedeniyle insansız hava araçları 
(İHA’lar), gerek askeri gerekse sivil kullanıcıların büyük il-
gisini çekmektedir.
Bu nedenle ülkeler ve firmalar, insansız hava aracı (İHA) ge-
liştirilmesi ve üretimi konularına, büyük yatırımlar yapmak-
tadır. Bu yatırımlar, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geli-
şen teknoloji ile birleştirildiğinde, harekât sahasında ortaya 
çıkan olumlu sonuçlar, İHA’lara olan güveni arttırmakta ve 
dolayısıyla da yaygınlaşmalarının önünü açmaktadır.
Bu yaygınlaşma, İHA çeşitliliğini de arttırmaktadır. Binlerce ki-
lometre uzaklıkta, 24 saati aşan süreyle görev yapabilenlerden, 
boyut ve ağırlığı itibarıyla ufak bir böcek ölçülerinde olanlara 
kadar çeşitli İHA’lar, hem sivil hem de askeri kurum ve 
kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır.
Sabit kanatlı İHA’ların yanı sıra  
son dönemlerde, kendine  
özgü avantajlara sahip olan 

döner kanatlı İHA’larda da önemli gelişmeler görülmektedir.
Çok rotorlu döner kanatlı İHA’lar (sivil kullanımda “dron” 
olarak da adlandırılmaktadır), genelde sivil kullanım alan-
larında yaygınlaşırken, tek rotorlu döner kanatlı İHA’lar ise 
birçok ülke silahlı kuvvetlerinin, özellikle de donanmalarının 
ilgi alanına girmiş bulunmaktadır.
Bu kapsamda, dünya bahriyeleri; yaklaşık 4-6 metre boyun-
da, 50 ila 150 kilogram faydalı yük taşıma kabiliyetine sahip 
tek rotorlu döner kanatlı İHA’lar üzerinde yoğunlaşmışlar-
dır. Bu nedenle makalede de bu tip İHA’lar üzerinde duru-
lacaktır. Tabii ki daha büyük tipler de mevcuttur ve örneğin, 
Amerikan Deniz Kuvvetlerinde kullanılmaktadır.
Makalenin bundan sonraki bölümünde, “insansız helikop-
ter” olarak adlandıracağımız bu tür İHA’lar; dayanıklılık, çok 
yönlü kullanıma elverişlilik, arttırılmış ve geliştirilmiş görev 
yükü, uzun süreli rutin görev icra edebilme gibi özellikleri 
nedeniyle, birçok askeri harekât türünden, toplumsal olay-
lara müdahale ve doğal afetlerde yardıma kadar geniş bir 
alanda tercih edileceklerdir.

İnsansız Helikopterlerin 
Harp Gemilerinde Kullanımı
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RWUAS CCD kapsamında 
Leonardo tarafından insansız 

hâle getirilen SW-4 helikopteri
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Bu kapsamda makalede, insansız hava aracı sistemi 
(İHAS)’nin bir parçası olan insansız helikopterlerin, deniz 
harekâtına yönelik olarak harp gemilerinde kullanımı konu-
sunu inceleyeceğiz.

İnsansız Helikopterler
Yukarıda bahsettiğimiz şekilde; faydalı yük taşıma kapasite-
si, motor gücü, dayanıklılığı arttırılmış ve insansız helikopter 
olarak adlandıracağımız tek rotorlu döner kanatlı İHA’ların 
harp gemilerinde kullanımına geçmeden önce, bu tip İHA’la-
rın bazı özelliklerini vurgulamak faydalı olacaktır. 
İHA’lardaki gelişim, aynen uçak ile helikopterin tarihsel ge-
lişiminde olduğu gibi, sabit kanatlı İHA’lar ile başlamış ve 
daha sonra, döner kanatlı İHA’lar ilgi alanına girmiştir. Bu-
nun temel nedeni, başta transmisyon mekaniği olmak üzere, 
helikopterin, teknik anlamda kendine özgü uçuş ve kontrol 
dinamiklerinin oluşu ve bunların, insansız olarak kontrolü-
nün, sabit kanatlı İHA’lara göre zorluk arz etmesidir.
Ancak oto-pilot, otomatik kalkış-iniş ve helikopterin uçuş kont-
rolünü bir pilot gibi yapabilecek hassas kontrol sistemlerinin 
gelişmesi, bu zorlukların aşılmasını mümkün kılmıştır. Böyle-
ce, insansız helikopterlerin de yaygınlaşmasının önü açılmıştır.
Bu kapsamda, insansız helikopterlerin, sabit kanatlı İHA’lara 
nazaran avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
a. Dikey kalkış ve iniş yapabilmesi nedeniyle piste veya 
 fırlatıcı-yakalayıcı sistemlere ihtiyaç göstermemeleri,
b. Toprak, asfalt, çim, beton vb. her türlü satıhtan 
 kolayca kalkış ve iniş yapabilmeleri,
c. Çok alçak irtifadan uçabilmeleri,
d. Havada asılı kalabilmeleri (hover) veya çok düşük 
 süratlerde uçabilmeleri,
e. Hover kabiliyeti nedeniyle bir sütre gerisine sığınarak 
 örtü-aldatma yapabilmeleri,
f. Yüksek manevra kabiliyetleri,
g. Uçuş karakteristikleri nedeniyle makinalı top ve bombaatar
 gibi namlulu silahları taşımaya daha uygun  olmaları,
h. Gövde altına asılı yük taşıyabilme.
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Bu avantajlara sahip olarak insansız helikopterler, şu görev-
lerde kullanılabilirler:
a. Keşif-gözetleme,
b. Silahlı keşif,
c. Elektronik istihbarat,
d. Elektronik taarruz,
e. Yük ve malzeme nakli,
f. KBRN tespit görevleri,
g. Muhabere rölesi,
h. Hasar tespiti ve değerlendirmesi,
i. Haritalama işlemleri,
j. Kara ve deniz sınırlarının gözlenmesi ve güvenliği,
k. Petrol, doğal gaz boru hatlarının gözlenmesi ve güvenliği,
l. Orman yangınlarının tespiti ve ilk müdahalesi,
m. Trafik kontrolü, suçluların takibi, toplumsal olaylara 
 müdahale gibi kolluk kuvveti görevleri.
İnsansız helikopterler ile yapılabilecek askeri ve sivil görev-
ler, bu araçların özelliklerinin açabileceği yeni kapılar düşü-
nülerek daha da arttırılabilir.
Helikopterin kendine özgü uçuş dinamiğine ilişkin kontrol so-
runlarının çözülmüş olmasına ve sabit kanatlı İHA’lara göre 
bazı avantajlarına rağmen, insansız helikopterlerin, hak ettik-
leri şekilde yaygınlaşmasının önündeki en önemli engellerden 
birisi de güç problemidir. Güç problemi, taşınacak görev yü-
künden, komuta-kontrol için gerekli sistem ve cihazların ağır-
lıkları ile elektrik beslemesine kadar birçok konuya etki eder.

Hâlihazırda makaleye konu birçok insansız helikopterde, ge-
nelde piston tipi motorlar (içten yanmalı) kullanılması nede-
niyle güç konusunda kısıtlılık problemi ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü piston tipi motorlarda, güç arttıkça, boyut ve ağırlıkta 
artış olmaktadır. Bu husus, havacılık uygulamalarında en 
önemli etkenler olan, ağırlık ve hacim konularında sıkıntı 
yaratmaktadır. Motorun ağırlığı arttıkça, helikopterin ağır-
lık merkezini dengede tutabilmek için, motorun helikopterin 
içerisinde doğru yerleştirilme zorunluluğu ortaya çıkacaktır. 
Bu husus; diğer iç ekipmanın yerleştirilmesi, bunların so-
ğutulması, transmisyon ve pallere güç aktarımının yeniden 
düzenlenmesi gibi sorunları da beraberinde getirir.
Bu kısıtlı durum, turboşaft (gaz türbini) motorların kullanı-
mının yaygınlaşmasıyla ortadan kalkacaktır.
Esasında, her iki motor tipinin de birbirlerine göre üstün 
yanları vardır. Örneğin, piston tipi motorlar, daha az yakıt tü-
ketirler ve detaylı bakım periyotları daha uzundur. Turboşaft 
motorlarda ise bu durum tam tersidir.
Ancak turboşaft motorların, piston tipi motorlara karşı en 
büyük avantajı, güç/ağırlık oranıdır. Turboşaft motorlar, aynı 
gücü veren piston tipi motorlardan, yaklaşık 3 kat daha ha-
fif ve boyut olarak da çok daha küçüktürler. Bu özellikleri 
de turboşaft motorları, kısıtlı ölçülere sahip insansız heli-
kopterler için ideal hâle getirmektedir. Bu sayede, insansız 
helikopterler; çok daha fazla görev yükü taşıyabilme, daya-
nıklılık, sürat gibi önemli avantajlara sahip olacak ve daha 
zorlu görevlerde kullanılabileceklerdir. Bu durum, insansız 
helikopterlerin, daha da yaygınlaşmasının önünü açacaktır.
Tablo 1’de, hemen hemen birbirine eşit güçlerdeki sırasıyla 
piston tip, hava dizeli (aerodiesel) ve turboşaft olacak şekilde 
3 farklı üreticiye ait motorların karşılaştırılması verilmiştir. 

Motor Güç  Ağırlık Boyut Hacim Yakıt Tüketimi Güç/Ağırlık Oranı
 (HP/kW)  (kg) (UxYxG) (mm) (lt)  (kg/kW-saat)  (kW/kg)

Lycoming TIO 540 AE2A [1] 350/260 270 1181x705x1067 8.8 0.385 0.96

Zoche ZO 02A [2] 300/220 123 835x648x648 5.33 0.225 1.8

Phoenix 250 [3] 315/235 65 (+) 720x390x425 (+) --- 0.430 (-) 3.6 (+)

Tablo 1. Sırasıyla piston tip, aero diesel ve turboşaft motorların karşılaştırması 
(Tablonun hazırlanmasında, “Daidzic, N. E., Piancastelli, L., & Cattini, A. (2014). Diesel engines for light-to-medium helicopters and airplanes (Editorial). 
International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace, 1(3).”den yararlanılmıştır.)
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İnsansız Helikopterlerin 
Harp Gemilerinde Kullanımı
Bir önceki bölümde, genel olarak helikopterin, uçuş ve kont-
rol dinamiklerine ilişkin zorluklara vurgu yapılmıştı.
Bu zorluklara ilave olarak, helikopterin, bir de insansız ola-
rak su üzerinde hareket eder durumdaki bir geminin, sınırlı 
boyutlardaki pistinden kalkış ve bu piste iniş yapması düşü-
nüldüğünde, konunun zorluğu açıkça kendini belli eder.
Helikopter platformuna sahip harp gemilerinin birçoğunda, 
yalpa sönümlendirme sistemi (fin stabilizer) mevcuttur. Bu 
sistem sayesinde, yüksek deniz durumlarında, geminin baş-
kıç ve yalpa hareketleri büyük ölçüde giderilebilmektedir. 
(30 derecelik yalpa, 3-5 dereceye kadar düşebilmektedir.) 
Ayrıca birçok gemide, kalkış ve iniş yapacak olan helikopte-
ri, platformda emniyete alacak şekilde yakalama sistemleri 
(Rapid Securing Device - RSD) mevcuttur.
Helikopterlerin kalkış ve inişini kolaylaştırmak maksadıyla 
gemi de sürat ve rota ayarlamalarıyla pilota yardımcı olur.
Bu kadar imkâna rağmen, gemilerde konuşlu pilotlu heli-
kopterler dahi belirli rüzgâr ve deniz durumu sınırları içeri-
sinde kullanılabilirler.
Konu, helikopterin, bir de insansız olarak gemilerde kullanımı 
olunca, her an değişebilen hava ve deniz şartlarının, bu hava 
aracının harekâtı üzerindeki olumsuz etkileri, daha da artar.
Deniz kuvvetleri bünyesinde, helikopterler ve karakol uçak-
ları; hatta gerektiğinde karadan kontrol edilen sabit kanatlı 

İHA’ların destek kapsamında kullanılabilme imkânı mevcut-
ken, bu tür zorlu koşulların olduğu bir ortamda, bir de insan-
sız helikopterin gemilerde konuşlandırılması ve kullanılması 
ne kadar gereklidir?
Bu noktada, insansız helikopterlerin, su üstü gemilerinde 
kullanılmasına ilişkin konseptin, gerçekçi bir şekilde belir-
lenme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Bu makalenin amacı, böyle bir konsept belirlemek veya 
esaslarını ortaya koymak olmasa da konuya ilişkin olarak 
belli başlı hususlara kısaca değinilecektir.

Kullanım Konsepti
Bu kapsamda, öncelikle insansız helikopterlerin, deniz kuv-
vetleri bünyesinde bulunan ve yukarıda belirtilen diğer hava 
unsurlarına karşı avantajlarını ortaya koymak faydalı olacaktır.
Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:
n	 Maliyet etkinlik,
n	 Klasik anlamdaki pilot eğitimine göre, İHA operatörlerinin
 yetiştirilmesinin daha kısa süreli ve az maliyetli olması,
n	 Bakım ve tutum maliyetlerinin düşüklüğü,
n	 İnsansız olması nedeniyle personel zayiatı riskinin 
 olmaması,
n	 Manevra kabiliyetinin yüksek olması,
n	 Nispeten küçük boyutundan, kullanılan kompozit 
 malzemeden ve gizlilik sağlayan (stealth) yapıdan dolayı,
 radarlar tarafından daha zor tespit edilme,
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Makalede konu alınan insansız helikopterlere verilebilecek örneklerden biri de Airbus tarafından geliştirilen VRS700 insansız helikopteridir.
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n	 KBRN ortamlarında kullanılabilme,
n	 Tek helikopterin konuşlanabildiği gemilere bile 
 2-3 insansız helikopter konuşlanabilmesi nedeniyle 
 24 saat kesintisiz harekât icra edebilme imkânı,
n	 Sabit kanatlı İHA’lar için gerekli olan fırlatma ve yakalama
 sistemlerine ihtiyaç duymaması.
Bu avantajlarının yanında insansız helikopterlerin, insanlı 
helikopterlere nazaran, teknik anlamdaki en önemli deza-
vantajı, otonom kontrol sistemleri henüz yeterli seviyeye 
gelmediği için, rüzgâr-deniz durumu gibi meteorolojik şart-
lara karşı daha hassas olmaları ve taşıyabilecekleri faydalı 
yükün, daha sınırlı olmasıdır.
Taktik anlamdaki en önemli dezavantajları ise elektro-
nik harp kapsamında, muhasım tarafından tespit edil-
me olasılığının yüksek olmasıdır. Kontrol gemisi ile  
insansız helikopter arasındaki sinyal akışı, muhasımın 
elektronik destek sistemleri tarafından kolaylıkla tespit 
edilebilir. Bu durum, kontrol gemisinin ve insansız heli-
kopterin mevkilerinin tespitine olanak sağlar. Ayrıca, mu-
hasım tarafından, insansız helikopterin kontrolünün ele 
geçirilmesi (hacking) de mümkündür. Bu noktada, aynı 
risklerin, gemi tarafından kontrol edilen tüm insansız 
araçlar ve insanlı helikopterler için geçerli olduğunu da 
belirtmek gerekir.
Elektronik harp konusundaki bu dezavantaj, “Bu kadar 
karmaşık ve maliyetli bir sistem, sivil bir dron gibi basitçe 
gayri faal bırakılabilir mi?” sorusunu akla getirebilir. Tabii 
ki insansız bir aracın kontrolünün ele geçirilmesi, bu kadar 
kolay değildir; hatta oldukça zordur. Kontrol istasyonu ile 

insansız araç arasındaki sinyallerin, kriptolu ve frekans at-
lamalı olması; karıştırılması ve tespiti zor olan “Doğrudan 
Sıralı Spektrum Yayma (Direct Sequence Spread Spectrum 
/ DSSS)” gibi muhabere tekniklerinin kullanılması; karış-
tırma algılandığında devreye giren yazılım tabanlı koruma 
sistemleri; yedekli sistem altyapısı gibi hususlar, bu konuyu 
zorlaştıran başlıca unsurlardır. Ayrıca, karıştırma yapanın 
da yerinin tespit edilebilmesi, dikkate alınması gereken bir 
diğer konudur.
Avantaj ve dezavantajlarını kısaca inceledikten sonra, insan-
sız helikopterler ile icra edilebilecek deniz harekâtı çeşitle-
rini, aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
n	 Keşif ve gözetleme,
n	 Silahlı keşif,
n	 Elektronik istihbarat,
n	 Ufuk ötesi angajman için hedef rapor birliği,
n	 Muhabere ve link rölesi,
n	 Aldatma harekâtı,
n	 Kuvvet koruması kapsamında, süratli su üstü 
 unsurlarının tespiti ve gerektiğinde imhası,
n	 İnsanlı helikopterlerle koordineli su üstü harekâtı,

İHA’lardan bahsedilirken, kimi yerlerde, “dron” terimi de 
kullanılmaktadır. Son dönemde, dron’un daha ön plana 
çıktığı gözlemlenmektedir. Kavram kargaşasını gidermek 
ve her iki ifadenin uygun kullanım yerlerini belirlemek 
bakımından, konunun üzerinde durulması faydalı 
olacaktır.
Konuyla ilgili olarak hangi terimin doğru hangisinin yanlış 
olduğuna dair bir yaklaşım sergilemektense ifadelerin 
uygun yerlerde kullanılmasına ilişkin bilgi vermek, daha 
uygun bir yaklaşım tarzı olacaktır.
İngilizcede, “dron (drone)” kelimesinin, isim olarak iki 
temel anlamı vardır: Erkek bal arısı ve sürekli vızıltı 
şeklindeki ses. [7] Fiil anlamlarından birisi ise başkasının 
sırtından geçinmek (parazit)’tir. [8]
İngilizlerin, ilk kez 1930’lı yıllarda ortaya çıkan ve 
vızıltı benzeri bir ses çıkartan Queen Bee adındaki 
radyo kontrollü hedef uçaklarını, uçaksavar top 
personeline tarif için drone ifadesini kullandıklarını 
ve bir süre sonra, benzetim yoluyla yapılan bu 
betimlemenin, yeni manası ile sözcük dağarcığına 
girmiş olabileceğini değerlendiriyoruz. (Doğruluğu 
kesin olmamakla beraber bu ifadenin ABD’de yürütülen 

projelerde kullanıldığını belirten dokümanlar da vardır. 
Bkz: [9]) Zaten dron kelimesinin o yıllardaki kullanımı, 
sadece “hedef uçak” anlamı ile sınırlıdır. 
O günden bugüne kadar da bu manadaki kullanımı 
devam etmektedir.
Fakat zamanla dron kelimesinin fiil anlamı ağırlık 
kazanmaya başlamış ve her türlü uzaktan kumandalı ve 
insansız araçlar için, özellikle sivil uygulamalarda, dron 
ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında; 
Nikola Tesla’nın radyo kontrollü teknesi, Sperry’nin hava 
torpidosu, ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle) 
veya AUV (Autonomous Underwater Vehicle) olarak 
adlandırılan su altı araçları, bomba imha robotları veya 
NASA’nın uzaya yolladıkları gibi insansız araçların hepsi 
birer drondur.
Kelimenin kullanımının İHA’lar kapsamında bu şekilde 
genelleşmesinde, çok rotorlu İHA’ların kullanımının 
gündelik hayatta yaygınlaşması da etkili olmuştur. 
Üreticilerin, satış sırasında veya medya yoluyla yaptıkları 
reklamlarda, akılda kalıcı ve kolay bir ifade olarak 
“dron” kullanmayı tercih etmeleri de süreçte büyük rol 
oynamıştır.

Dron mu, İHA mı?
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n	 MAD1, ETI2, sonoboy, su bombası gibi görev yükleri ile 
 beraber denizaltı savunma harbi (DSH) helikopteri ile 
 tandem olarak kullanılarak kısıtlı denizaltı savunma 
 harekâtı,
n	 Sahil güvenlik görevleri kapsamında, deniz trafiğinin 
 takibi ve gerektiğinde, kazazedelere; can salı, yiyecek,
 su gibi ilk müdahale unsurlarının ulaştırılması.
Yukarıda belirtilen harekâtın icrasında, insansız helikopter 
açısından dikkate alınması gereken önemli konulardan birisi 
de “harekât icra edeceği mesafe”dir. Bazı istisnai durumlar 
(boarding harekâtında gözlem, kuvvet koruma kapsamında 
tespit ve teşhis gibi) hariç, insansız helikopterin, gemiden 
15-20 deniz mili uzaklığındaki mesafede harekât icra etme-
sinin, özellikle taktik resmin oluşturulması kapsamında, pek 
bir anlamı olmayacaktır. Çünkü bu mesafe içerisinde, zaten 
geminin; radarından, elektro-optik sistemlerinden, elektronik 
destek sisteminden, link sistemlerinden veya görsel olarak 
alınan veriler gibi imkânları mevcuttur. Dolayısıyla, muhasım 
su üstü unsurlarının uzak mesafelerden tespiti maksadıy-
la insansız helikopterin, keşif-gözetleme ve silahlı keşif gibi 
görevler kapsamında, 20 deniz mili ila 50+ deniz mili arasın-

daki bir zarfta kullanımı, taktik anlamda daha makuldür. Bu 
mesafelerde, mümkün olduğu kadar kısa sürede, geniş deniz 
alanlarını tarayabilmesi gereklidir. Bu durumda da sürat, da-
yanıklılık, link menzili gibi özellikler, ön plana çıkacaktır.
Konsept belirlenirken, insansız helikopterin görev icra et-
mesi düşünülen hava ve çevre şartları da dikkate alınması 
gereken diğer faktörlerdir. Bunlar, taktik kullanım ihtiyaçla-
rı kapsamında belirlenen sistem ve sensörler kadar, İHA’nın 
boyut ve motor gücünü belirlemede de etken faktörlerdir.
Bu nedenle teknik anlamda, öncelikle ortam şartlarının 
olumsuz etkilerine azami şekilde dayanabilecek uygun 
motor gücünde ve boyutta bir insansız helikopterin seçimi, 
önem arz etmektedir. Böylece, olumsuz ortam şartlarından 
dolayı; sık sık görev iptali, gemiden uzaktayken hava şartla-
rından dolayı tehlikeli durumlar yaşamak,3 kalkış ve inişte 
kaza-kırıma uğramak gibi riskler, mümkün olan asgari sevi-
yeye indirilebilecektir.
Ayrıca, bu kapsamda, insanlı helikopterler için kullanılan 
RSD sistemlerine benzer; ancak daha pratik yeteneklerin, 
insansız helikopterin harekât etkinliğini arttırmak için gemi-
lere kazandırılması gerekecektir.

Çok rotorlu döner kanatlı İHA’lar, son zamanlarda, terörle 
mücadele ve trafik kontrolü gibi faaliyetlerde, kolluk 
kuvvetleri tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. 
Genelde yukarıda bahsedilen sivil maksatlı üretimlerin 
aynısı veya biraz geliştirilmişi olan bu araçlar, dron 
ifadesinin, doğrudan kolluk kuvvetleri tarafından da 
kullanılmaya başlanmasına neden olmuştur.
Dolayısıyla 1930’lu yıllarda, hedef uçakları tarif etmek için 
kullanılmaya başlanan dron kelimesi, günümüzde, çok 
geniş bir yelpazedeki insansız araçlar için kullanılır hâle 
gelmiştir. Halbuki, İHA, daha spesifik ve teknik bir ifadedir.
NATO, ABD ve İngiltere’nin askeri dokümanlarında 
“Unmanned Aircraft - UA”, yani İHA ifadesi 
kullanılmaktadır. Bu noktada, şu hususa da dikkat 
çekmekte fayda olacaktır: O tarihlerde, hedef uçağı tarif 
etmek için drone ifadesini kullanan İngilizler, günümüzde, 
tüm askeri dokümanlarında “Unmanned Aircraft – UA” 
ifadesini kullanmaktadır.
Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) da 
dokümanlarında, UA ifadesini kullanmaktadır. [10]
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, “İnsansız Hava Aracı 
Sistemleri Talimatı”nda da İHA ifadesi kullanılmakta ve 

hiçbir yerinde dron ifadesi geçmemektedir. [11]
Görüldüğü üzere, kelimenin sahibi İngiltere de dâhil hiçbir 
yerde, İHA yerine “dron” ifadesi kullanılmamaktadır.
Kavram kargaşasını derinleştirmemek kaydıyla bu 
noktada, kısaca “Remotelly Piloted Vehicle-RPV” ifadesine 
değinmekte de fayda olacaktır. Bu ifade, daha ziyade 
radyo kontrolün gelişmesi aşamasında kullanılmış; ancak 
İHA’ların imkân ve kabiliyetlerinin gelişmesi ve otonom 
harekât icra edebilecek duruma gelmeleri nedeniyle 
anlam bakımından yetersiz kalarak yerini, “Unmanned 
Aerial Vehicle - UAV” ifadesine bırakmıştır.
Esasında İHA ifadesi de kendi içinde gelişmeye devam 
etmektedir. Bu kapsamda, son yıllarda “Unmanned 
Aerial Vehicle - UAV” yerine de UA ifadesi kullanılmaya 
başlanmıştır. Ancak bu ifade değişikliği, Türkçe anlam 
bakımından bir fark yaratmamıştır.
Bu açıklamalardan sonra, savunma ve havacılık 
sanayisinde bir terminoloji birliği sağlamak için karar 
vermemiz gereken husus kısaca şudur: Havada bir şahin 
gördüğümüzde, buna genel bir anlamı olan “kuş” mu 
diyeceğiz; yoksa en azından “yırtıcı bir kuş türü” demeyi mi 
tercih edeceğiz?

Yugoimport’un, Hornet (Eşek Arısı) adındaki 
turboşaft motorlu insansız helikopteri.©
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Deniz görevlerinde kullanılacak insansız helikopterin, di-
ğer tüm araçlar gibi; tuzlu su, rutubet ve benzeri ortam 
şartlarına da uygun olması gerekmektedir. Ayrıca, görev 
yapılacak ortam şartları bakımından, elektromanyetik gi-
rişim (EMI)’e dayanıklı olması da bir başka gerekliliktir.
Teknik gerekliliklerin yanında, personel ve lojistik konu-
ları da insansız helikopterin gemilerde konuşlandırılma-
sında, dikkate alınması gereken önemli konulardır.
Gemiye konuşlanacak insansız helikopter sayısına, özel-
liğine ve uçuş saatine bağlı olarak operatör ve teknik per-
sonelden oluşan bir ekibin mevcudunun, ideal şartlarda, 64 
olması gerektiği değerlendirilmektedir. İnsansız helikopter 
konuşlanmayan; ancak bu hava aracını kontrolüne alacak 
gemilerde de en az iki operatör bulunması gerekir.
Lojistik olarak da ekip ile beraber getirilecek yedek malze-
me ve bakım cihazlarının yanı sıra konuşlanılacak gemide  
RSD, uygun yakıt ve yakıt dolum tertibatı gibi malzemelerin 
bulunması gerekecektir. Ayrıca, silahlı versiyonlar için, uy-
gun mühimmatın gemide stoklanması gereği vardır.

İnsansız Helikopterlerde 
Beklenen Gelişmeler
Yukarıda bahsedilen, helikoptere özgü bazı teknik zorluklar-
la ilgili olarak, insansız helikopterde gelişmeler sağlandıkça, 
bu tip İHA’lar, sabit kanatlı İHA’lara nazaran avantajları dik-
kate alındığında, gün geçtikçe, askeri ve sivil alanlarda daha 
çok yer alacaktır.
Genel anlamda İHA’lara yönelik komuta-kontrol, oto-pilot, 
hava sahasına entegrasyon, görev yükü sensör teknolojileri 
ile tahrik sistemlerindeki her gelişme, insansız helikopter-
leri de etkileyecek ve daha yaygın kullanımlarına sebebiyet 
verecektir. Görev yükleri; boyut, ağırlık ve güç tüketimi ile 
ısıtma/soğutma konularında daha uygun hâle gelecekler-
dir. Bunun sonucu olarak, hâlihazırda kullanılan EO/IR ve  
OTS (AIS) gibi sensörlere ilave olarak; ISAR/SAR ve örtü altı 
tespit (foliage penetration radar)5 radarları, lazerle tespit ve 
mesafe ölçme (LIDAR) sistemleri, suüstü arama radarları, 
Data Link sistemleri, radarlar, muhabere karıştırma sistem-
leri, kara ve deniz mayınlarını tespit sistemleri, kimyasal ve 
biyolojik ajan tespit detektörleri, standart görev yükleri kap-
samına gireceklerdir.

Alçak irtifalarda, yüksek ve düşük süratlerde görev yapa-
bilme, helikopterlerin en önemli özelliklerinden biridir. An-
cak insanlı helikopterlerde bile zaman zaman sorunlara yol 
açabilen bu özelliğin, insansız helikopterlerde asgari risk ile 
kullanımının önünü, “algıla ve sakın” teknolojisindeki geliş-
meler açacaktır.
Aynı şekilde, insansız helikopterin muhtelif sensörlerden aldı-
ğı bilgileri değerlendirerek, kendisine yönelen tehditlerden sa-
kınmak dâhil yapılacak manevraya karar vermesini sağlayacak 
karar algoritmalarının gelişmesi de bu riskin, mümkün olan en 
alt seviyeye indirgenmesini sağlayacaktır. Bu sayede, insansız 
helikopterlere olan güven, daha da artacaktır.
Esasında insansız helikopterler, hâlihazırda askeri görev-
lerde kullanılmaya başlanmış ve bu görevlerde kendilerini 
ispatlamışlardır.
K-MAX6 adlı insansız helikopter, 3 yıl süren görev peri-
yodu esnasında, Afganistan’da, cephedeki askerlere, 
toplam 2250 ton lojistik malzemeyi başarıyla taşımıştır. 
Böylece, lojistik konvoylara ve beraberindeki persone-
le yönelik en büyük riski oluşturan, yollara döşenmiş 
el yapımı patlayıcıların veya mayınların etkisi bertaraf 
edilmiştir.
ABD Donanması, “MQ-8B / MQ-8C Fire Scout” adlı 
insansız helikopteri, Littoral Combat Ship”  bünye-
sinde kullanmaktadır.
Bu noktada şu hususu vurgulamakta da fayda 
vardır. Türkiye’de de insansız helikopter üreti-
mi konusunda başarılı ve göğsümüzü kabar-
tan çalışmalar yapılmıştır. TUSAŞ’ın “R300”ü, 
Baykar Makina’nın “Malazgirt”i ve ASELSAN’ın  
“ARI-1T”si bunlara örnektir. Ancak bu İHA’lar, 
harp gemilerinde kullanım için geliştirilmemiş-
lerdir ve makaleye konu olan insansız helikop-
ter tipinden daha küçük ölçülerdedirler. Her ne 
kadar taktik alanda fiili olarak kullanılmamış 
olsalar da bu tür çalışmaların, ileride daha bü-
yük boyutlu insansız helikopterlerin yerli ola-
rak üretiminde, değerli bir altyapı ve bilgi bi-
rikimi sağlayacağı tartışılmaz bir gerçektir.
İnsansız helikopterler, fiili olarak harekât 
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alanlarındaki görevlerde başarı ve etkinliklerini ispat ettikçe,  
kullanımları da yaygınlaşacak ve vazgeçilmez bir hâl ala-
caktır.
Güven artışına paralel olarak insansız helikopterler, ön cep-
he görevlerinde de sıklıkla kullanılacaklardır. Bu kapsamda, 
sahte hedef (chaff ve flare), elektronik karıştırma, DIRCM 
(Directional Infra Red Counter Measure) gibi kendini koruma 
sistemleri de standart görev yükü kapsamına girebilir.
Tüm bu gelişmeler, insansız helikopterlerin boyutunun büyü-
mesini ve daha güçlü motor ihtiyacını da ön plana çıkartacaktır.
İnsansız helikopterin daha güçlü olmasını sağlayacak itki 
sistemlerinin kullanılmaya başlanmasıyla arttırılmış görev 
yükü ve istenirse silahlı görev yapabilme imkânı ortaya çı-
kacaktır. Böylece çok maksatlı (multi-mission) görev icra 
edebilme yeteneğine kavuşacak olan insansız helikopterler, 
insanlı helikopterlerin yerine, birçok görevde tercih edilir 
hâle gelecektir.
Silah yükü kapsamında ise havadan yere füzeler ve roketler 
ile 7,62 mm’lik çok namlulu makinalı tüfeklerden (gatling 
gun), 12,7 mm’lik makinalı tüfeklere veya 40 mm bombaa-
tarlara kadar çeşitli silahlar bulunacaktır. Kanatlı İHA’larda 
pek tercih edilmeyen namlulu silahlar, daha ziyade alçak ir-
tifalarda ve görece kısa menzillerde etkili olmaları nedeniyle 
insansız helikopterlerin esas silah yüklerinden birisi olarak, 
yeni ve etkili bir seçenek sunacaktır.
Bağımsız görev yapabilme imkânına kavuşacak insansız heli-
kopterler, insanlı helikopterler ile beraber ortak harekât icra 
edebileceklerdir. Bu ortak harekât, bir insanlı helikopterin 
kontrolünde7 olabileceği gibi, ondan tamamen bağımsız; fakat 
ağ merkezli harekât kapsamında, birbirlerine gerçek zamanlı 
veri aktarabilecek şekilde de olabilecektir. Bu şekildeki ortak 
harekat icra edebilme imkânı sayesinde, insanlı helikopterler, 
mümkün olduğunca düşman tehdidinden uzakta kalarak; tes-
pit, teşhis ve angajman menzillerini arttıracaklardır.
ABD, İngiltere, İtalya8 gibi ülkeler, hem insanlı hem de insan-
sız görev yapabilecek helikopterler geliştirmektedirler. Bu-
nun amacı; riskli, uzun süreli rutin ve KBRN kirlilik tehlikesi 
olan görevlerde, bu helikopteri insansız; gerek görülen diğer 
görevlerde ise pilotlu olarak kullanmaktır.9 Bu, aynı zaman-

da, pilot tasarrufu ve pilotların günlük uçuş saati sınırları 
bakımından, göreve hazır olmalarına da fayda sağlayacaktır.
İnsansız helikopterlerin askeri alanda kullanımının yanı sıra 
kolluk kuvvetleri ve sivil kurumlar tarafından kullanımı da 
yaygınlaşacaktır.
Hâlihazırda kolluk kuvvetlerince kullanılan çok rotorlu, ufak, 
havada kalış süresi kısa, sınırlı görev yükü taşıma ve veri ile-
tim imkânına sahip döner kanatlı İHA’ların yerine; daha uzun 
süre havada kalabilen, görev yükü çeşitliliği, uzun mesafe 
veri iletim imkânı ve ağ merkezli harekâta uygunluk avantaj-
ları nedeniyle insansız helikopterler, toplumsal olaylara mü-
dahaleden araç trafiğini izlemeye kadar birçok kolluk kuvveti 
görevinde tercih edileceklerdir.
İnsansız helikopterler; deniz ve kara sınırlarının gözlenmesi 
ile sahil güvenlik görevleri kapsamında, denizdeki kazazede-
lerin kurtarılması veya bunlara can salı, yiyecek gibi yardım 
malzemelerinin ilk etapta süratle yetiştirilmesi gibi görev-
lerde de kolluk kuvvetlerine büyük esneklik sağlayacaktır.
Doğal afetlerde ya da kar gibi nedenlerle ulaşımın kısıtlandığı 
bölgelere yardım malzemesi nakli; orman yangınlarının gö-
zetlenmesi ve yangına ilk müdahale; boru hatlarının güvenliği 
gibi sivil görevlerde maliyet-etkinlik ve hareket kabiliyetleri 
bakımlarından daha uygun olmaları nedeniyle yine insansız 
helikopterler, tercih edilen hava vasıtası olacaklardır.

Sonuç
Dünyada birçok ülke, muhtelif İHA tiplerinin üretimi konu-
sunda çalışmalar yapmaktadır. Fakat bunlardan, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu az bir kısmı, harekât alanında görev 
yapabilecek şekilde ürün geliştirme başarısı gösterebilmiştir.
Başta ABD olmak üzere ülkeler, İHA’lara ve bunların gelişti-
rilmesine devasa bütçeler ayırmaktadırlar.
ABD’nin, 2017 yılı için, bu konudaki tahsisli bütçesi; yeni 
üretim ve alım, modernizasyon, Ar-Ge ve inşaat dâhil ol-
mak üzere 4,457 milyar dolardır. Bu bütçe içerisinde, ABD 
Hava Kuvvetlerinin Ar-Ge faaliyetlerine ayırdığı bütçe ise  
551,9 milyon dolardır. ABD Deniz Kuvvetlerinin, 2016 yılın-
da, sadece “X-47B UCLASS”10 projesi kapsamında tahsisli  
Ar-Ge bütçesi, 439,1 milyon dolardır. [4]

Leonardo’nun Paris Airshow 
2017’de tanıttığı HERO, makalede 
konu alınan insansız helikopterlere 
verilebilecek örnekler arasında 
yer alıyor. ©
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İngiltere’nin, sadece “RWUAS CCD”11 olarak adlandırılan in-
sansız helikopter projesi için tahsis ettiği Ar-Ge bütçesi ise 8 
milyon sterlindir. [5]
2016 yılında yapılan bir pazar araştırmasında, dünyada, İHA 
üretimine, 2016 yılında tahsis edilen toplam 2,8 milyar do-
larlık bütçenin, 2025 yılında, 9,4 milyar dolara çıkacağı öngö-
rülmüştür. Bu, önümüzdeki 10 yıl içerisinde, ülkelerin, İHA 
üretimine, toplamda 69,7 milyar dolar harcayacağı anlamına 
gelmektedir. Araştırmaya göre, bu 10 yıl içerisinde askeri 
İHA’lara ilişkin Ar-Ge çalışmalarına da 26 milyar dolar har-
canacaktır. [6]
İHA’lar, bugüne kadar çeşitli harekât alanlarındaki başa-
rılarıyla kendilerini ispat etmiştir. Bu nedenle de ülkeler, 
İHA üretimine ve geliştirilmesine, her geçen gün daha faz-
la yatırım yapmaktadırlar ve yapmaya da devam edecek-
lerdir.
Önümüzdeki 10 yılda, İHA’larla ilgili yapılacak yaklaşık  
70 milyar dolarlık yatırımdan, kendilerine özgü özellikleri 
nedeniyle döner kanatlı İHA’ların, oldukça büyük bir pay al-
ması kaçınılmazdır. Nitekim 2020 yılına kadar döner kanatlı 
İHA’ların pazar büyüklüğünün 14,9 milyar dolar seviyesine 
çıkacağına ilişkin tahminler yapılmaktadır. [14]
Makaleye konu olan ve orta ölçekli olarak ifade edebileceği-
miz insansız helikopterler ise özellikle kıyı sularında harekât 
ihtiyacı kapsamında, birçok donanmanın ciddi olarak günde-
mindedir. Bu nedenle de kısa vadede yaklaşık 15 milyar dolar 
olacağı tahmin pazar hacminden en büyük payı alacaklardır.
Dünya donanmalarının bu kapsamdaki tedarik faaliyetleri ve 
planlamaları incelendiğinde de makaleye konu tipte insansız 
helikopterlerin odak noktasını oluşturduğu görülmektedir.
Amerikan ve İspanyol Deniz Kuvvetleri, hâlen fiili olarak bu 
tür insansız helikopterleri kullanmaktadır ve yeni alım an-
laşmaları yapmaktadır.

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Kore Cumhu-
riyeti, Rusya ve Çin gibi ülkeler, harp gemilerinde, makaleye 
konu insansız helikopterleri denemeye başlamışlar ve hatta 
alım anlaşmaları imzalamışlardır.
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Polonya, Pakistan, 
Hindistan gibi ülkeler de helikopter platformuna sahip harp 
gemileri için insansız helikopter kullanımına ilişkin tedarik 
planlamaları yapmaktadırlar.
Tüm bunlar göstermektedir ki; dayanıklılığı artırılmış ve 
silahlı olarak görev yapabilme kabiliyeti kazanmış -denizci 
ifadesiyle duruş ve vuruş gücü artırılmış- insansız helikop-
terler, çok yakın bir gelecekte, dünya donanmalarının vaz-
geçilmezi olacaktır. Gelişen sensör ve silah teknolojilerini 
üstlerinde barındıracak olan insansız helikopterler, donan-
maların kuvvet çarpanı hâline geleceklerdir. u

DİPNOTLAR
1 Magnetic Anomally Detection: Denizaltının çelik gövdesinin
 dünyanın normal manyetik alanı içerisinde yarattığı sapmayı
 tespit eder.
2 Exhaust Trace Indicator: Şnorkel icra eden denizaltının havaya
 bıraktığı egzoz gazını tespit eder.
3 Denizde geminin bulunduğu mevkideki meteorolojik şartlar ile
 10-15 deniz mili mesafede bile hava şartları çok farklı olabilir.
 Lokal rüzgarlar/hava akımları, lokal yağmurlar, sis, oraj 
 bu kapsamda en çok rastlanan hava olaylarıdır.
4 2 operatör (kullanıcı ve sensör sorumlusu), 4 bakım (motor,
 elektrik, sensör, mekanik) personeli olarak düşünülmüştür.
5 Ormanlık ve yoğun bitki örtüsü olan alanlarda gizlenen personel
 ve araçları tespit edebilen radardır.
6 K-MAX, gövde altına asılı şekilde tek seferde azami 
 3 ton yükü (normal kullanım 2 ton civarındadır) yaklaşık 
 400 km menzile götürebilir. [12]

TUSAŞ R-300, otomatik pilot 
testlerini gerçekleştirildiği, 
6 serbestlik dereceli hareketlerin 
yapılabildiği, bağlı uçuş 
düzeneği üzerinde görülüyor.
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7 ABD Kara Kuvvetlerinde Apache hücum helikopteri ile 
 Gray Eagle (MQ-1) İHA ortak harekât yapabilmektedir. 
 Bu harekât İHA, Apache helikopterin kontrolünde olacak
 şekilde yapılmaktadır. Bu şekilde helikopterin durumsal
 farkındalık sağlayacağı ve sensörleriyle kaplayacağı alan 
 büyük ölçüde artmaktadır. [13]
8 ABD: K-Max, Sikorsky S-76; İngiltere-İtalya: SW-4 Solo; 
 AIRBUS: VSR700
9 Dull, Dirty, Dangerous – D3 (Rutin, Kirli, Tehlikeli-RKT)
10 Unmanned Carrier Launched Airborne Surveillance and 
 Strike (Uçak gemisine konuşlu olarak keşif ve saldırı 
 maksatlı kullanılan İHA)
11 Rotary Wing Unmanned Air System, Capability Concept
 Demonstrator – RWUAS CCD projesi İngiltere Savunma Bakanlığı
 tarafından başlatılan ve Faz-2 kapsamında İtalyan 
 Leonardo şirketi ile beraber yürütülen bir insansız 
 helikopter projesidir. Helikopter insanlı veya insansız olarak
 kullanılabilecektir.
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HSH platformlarının temel görevleri arasında; deniz ve 
hava kontrolünün sağlanmasında HSH desteği ver-
mek, balistik füze savunması, komuta kontrol ve koor-

dinasyon (C2), sancak gemisi olarak görev yapmak sayılabi-
lir. Bu platformların avantajları ise kademeli-katmanlı hava 
savunma konseptine uygun olmaları, yüksek ateş güçleri 
ve mühimmat depolama kabiliyetleri, geniş bir alanda hava 
savunma yapabilme özellikleri ve denizde uzun süreli görev 
yapabilme kabiliyetleridir.

Dünyada Etkinlik Analizi Çalışmaları
Maliyetleri milyar dolar mertebesini bulan ve HSH’nin vaz-
geçilmez unsurlarından olan bu platformların geliştirilme-
sinde, etkinlik analizi çalışmaları önemli rol oynamaktadır. 
Dünya üzerinde etkinlik analizi çalışmalarının temel amaç-
ları arasında:
n	 Platformun bekasının en yüksek mertebede olmasını 
 sağlayacak sistem konfigürasyonlarının 
 (C2, silah, sensör v.b) belirlenmesi,
n	 C2 algoritmalarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
n	 Tehditlere karşı silah sistemlerinin ateş gücü ve elektronik
 taarruz etkinliklerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi,
n	 Tehditlere karşı silah sistemlerinin ve elektronik taarruz
 yöntemlerinin birarada kullanılması durumunda 
 etkileşimlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi,
n	 Gemi dış ve iç savunma hatlarının analizi ve
n	 Taktik geliştirme sayılabilir.

ASELSAN’da Etkinlik Analizi Çalışmaları
ASELSAN’ın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütmekte 
olduğu suüstü projeleri kapsamında, HSH etkinliğinin ölçül-
mesine yönelik olarak SADM (Ship Air Defence Model / Gemi 
Hava Savunma Modeli) analiz yazılımı üzerinde, modelleme ve 
simülasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, farklı 
hava tehditlerini içeren harp koşullarında; geminin ateş gü-
cünün değerlendirilmesi, kademeli hava savunma analizi, ge-
minin beka olasılığı ve bu olasılığın belli sensör-silah kombi-

nasyonları ile arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Su üstü platformların HSH etkinliğinin ölçülmesi amacıyla, 
deniz ve kıyı tehdit ortamlarında simülasyon yapabilen SADM 
analiz yazılımı; satıhtan havaya, satıhtan satha, havadan 
satha angajmanları desteklemektedir. Deniz araçları, hava 
araçları, tehdit güdümlü mermiler (G/M), arka plan hedefle-
ri, balistik füzeler, kara konuşlu silah sistemleri, kara hedef-
leri ve gözlemciler, başlıca simülasyon unsurları arasında 
yer almaktadır.
Bu kapsamda, gemi platformunu savunma amacıyla; komuta 
kontrol, arama radarı, atış kontrol radarı, elektrooptik (E/O) 
tespit ve takip sistemleri; çaf, dekoy ve elektronik karıştırıcı 
içeren elektronik harp (EH) unsurları; füzeler, toplar ve yakın 
mesafe silahları içeren savaş sistemlerinin benzetimi yapı-
labilmektedir. 
SADM analiz yazılımı, karmaşık bir senaryo altında etkinlik öl-
çütü olarak, EH ve silah sistemlerinin ayrı ayrı kullanıldığı du-
rumlarda ve tümünün birlikte kullanıldığı durumlarda, etkinlik 
analiz ölçütleri olarak, toplam hayatta kalma olasılıklarını ayrı 
ayrı hesaplayabilmektedir. Bu etkinlik ölçütlerinin çıkarılması 

yanında daha detaylı 
analizler için gerekli 
araçlar da SADM’de 
mevcuttur. SADM ka-
biliyetlerinin yanı sıra 
ASELSAN bünyesinde 
geliştirilen ve ihtiyaca 
göre adapte edilebilen 
bir post-process yazı-
lımı aracılığı ile özel-
leştirilmiş analizler 
de yapılabilmektedir. 
(Örneğin radarın fark-
lı menzillerde tespit 
histogramlarının çı-
kartılması ya da farklı 
menzillerde silah per-
formanslarının değer-
lendirilmesi gibi.) 

ASELSAN Etkinlik Analiz Altyapısı ile 
Deniz Savaş Sistemleri Daha Etkin

Tarihteki ilk örnekleri, taarruz amaçlı 
olan deniz savaş platformları, İkinci 
Dünya Savaşı’nın sona ermesinden  
bu yana, ağırlıklı olarak hava savunma 
görevi üstlenen, hava savunma harbi 
(HSH) platformlarına dönüşmüştür.
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Etkinlik Analizi Aşamaları
ASELSAN’da HSH etkinlik analizi çalışmaları kapsamında, 
sırasıyla:
n	 SADM analizlerinde kullanılacak tehdit setinin, 
 senaryoların ve gemi konfigürasyonlarının belirlenmesi,
n	 Gemi üzerine konuşlandırılacak sensör ve 
 silah sistemlerinin SADM modellerinin oluşturulması,
n	 Tehdit senaryolarına uygun olarak seçilmiş farklı sensör
 ve silah kombinasyonlarını kullanarak, alternatif 
 konfigürasyonlar için analizlerin gerçekleştirilmesi,
n	 Analiz sonuçlarının belirlenen performans kriterleri 
 çerçevesinde değerlendirilmesi ve raporlanması 
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

Tehditler ve Senaryoların Belirlenmesi
HSH platformları tehdit seti; ses hızının altında ve üstünde 
olan ve farklı yörünge ve manevralara sahip tehdit G/M’ler 
(ASM / Anti-Ship Missile), bu ASM’leri taşıyan ya da tek başı-
na tehdit unsuru olan hava platformları (savaş uçakları, he-
likopterler ve İHA’lar) ile yine su üstü platformlarıdır (savaş 
gemileri, hücumbotlar ve karakol gemileri).
Senaryolar, deniz ve sahil koşullarını içerecek şekilde 
ASM’ler ve diğer tehdit unsurlarından oluşturulur. Gemi sa-
vunma etkinliğinin analiz edilmesi amacıyla, tehditleri tek 
başına içeren kurguların yanında, beklenen operasyonel 
ortamlardaki, tehdit sayı ve çeşitliliğini yansıtan kurgular ve 
bazı durumlarda, geminin sınırlarını zorlayacak sayıda tehdit 



MSI DENİZ SİSTEMLERİ SEMİNERİ 2017 / ASELSAN

86 - Ekim 2017

içeren kurgularla senaryolar oluşturulur. Bu sayede, her bir 
tehditin etkisi, operasyonel ortamda gemi savunma etkinliği 
ve gemi savunmasının kırılma noktaları ile bu kırılma nokta-
larına neden olan etkiler analiz edilebilir.
Farklı gemi konfigürasyonlarını içeren senaryolar, gemi üzerine 
yerleştirilecek ve yerleştirilmesi planlanan sistemler ile benzer 
fonksiyona sahip sistem gruplarının, gemi etkinliğine ayrı ayrı 
ve bir arada ne kadar katkı sağladığını analiz etmeye imkan 
sağlar. Bazı durumlarda ise tek bir sistemin, tüm gemi etkin-
liğine katkısını değerlendirmek amacı ile senaryolar hazırlanır.

Modelleme Çalışmaları
Modelleme çalışmaları kapsamında; ASELSAN ürünü olma-
yan sistemler için, ilgili üretici firmalardan alınan bilgilerle 
ASELSAN ürünü olan sistemlerde ise ilgili tasarım ekipleri 
ile birlikte çalışma yapılarak sadakat seviyesi yüksek SADM 
modelleri oluşturulur. Modeller, ilgili sistemlerin performans 
verileri baz alınarak gerekli durumlarda, SADM’ye uyarlama 
amacıyla kalibre edilir ve geçerli kılma süreci tamamlanır.
Mevcut altyapıda, tüm modeller SADM parametrik arayüzü 
üzerinden oluşturulabilir; bazı sistemler için harici model 
olması durumunda (mesela karadan havaya füze modeli, 
C2 modeli gibi), bu model SADM’ye bağlanarak kullanılabi-
lir. Harici model kullanımı sayesinde, modelin ve dolayısıyla 
analizin sadakat seviyesi yükseltilebilir.

Senaryo Koşumları ve Etkinlik Analizi Çalışmaları
Senaryo koşumları, oluşturulan farklı tehdit ve tehdit kom-
binasyonlarını ve gemi konfigürasyonlarını içerecek şekilde, 
farklı gruplar altında ele alınabilir:
1. Tekli ASM tehdit senaryoları kapsamında, geminin tek
 ASM’ye karşı etkinliğini ölçmek amacı ile farklı açılardan,
 farklı manevralarla gelen ASM’lere karşı, geminin;
 tespit, takip, yalnız EH ile savunma, yalnız silah
 sistemleri ile savunma, EH ve silah sistemleri ile birlikte
 savunma performansları analiz edilir.
2. Doyum senaryoları kapsamında, geminin en zorlu
 ASM’lere karşı kırılma noktası tespit edilir ve bunun
 sebepleri analiz edilir. Bu amaçla gemi kendini
 savunamaz hâle gelene kadar, ilgili ASM’lerin sayısı
 arttırılarak senaryolar koşturulur.
3. Tespit ve takip senaryoları kapsamında, geminin 
 ASM taşıyan tehdit platformlarını tespit menzilleri ve
 sonrasında takip performansları analiz edilir.
4. Operasyonel senaryolar kapsamında, geminin maruz
 kalabileceği gerçekçi tehdit ortamlarındaki
 performansları değerlendirilir.

Gemi alt sistemlerinin ve geminin toplam etkinliğinin değer-
lendirilmesi amacı ile literatürde benimsenmiş performans 
ölçütleri yanında ihtiyaca göre özelleştirilmiş performans 
ölçütleri belirlenebilir.
Etkinlik analizi amacıyla ele alınan etkinlik ölçütlerinden ba-
zıları şunlardır:
1. Geminin toplam hayatta kalma olasılığı (Ps),
2. Geminin silah sistemi ile savunulması durumunda hayatta
 kalma olasılığı (Phk),
3. Geminin EH ile savunulması durumunda 
 hayatta kalma olasılığı (Psk), 
4. Arama Radarı, CIWS radarı, IRST ve ED tespit menzilleri,
5. Atış kontrol radarı takip mesafesi ve takip performansı,
6. Silah sistemi vuruş menzili ve sarfiyat miktarı,
7. EH uygulanması durumunda tehdidin ıskalama mesafesi,
8. Zaman bazlı EH Karıştırma/Sinyal Oranı 
 değişim grafikleri,
9. Zaman bazlı kaynak (AKR sayısı, EH kanal sayısı vs.) 
 kullanımları.

Genel Değerlendirme ve Sonuç
ASELSAN, gerçekleştirdiği suüstü etkinlik analiz faaliyetleri 
kapsamında; tehdit ortamı senaryoları altında, suüstü plat-
formlarının etkinliğinin, SADM analiz yazılımı aracılığı ile öl-
çülmesi ve değerlendirilmesinin yanı sıra aynı zamanda, bir 
model kütüphanesi ve etkinlik analiz altyapısı geliştirmiştir. 
ASELSAN’ın kazandığı bu altyapı, suüstü platformu hava sa-
vunma sistem alternatiflerinin oluşturulabilmesine; değişik 
saldırı senaryoları için savunma etkinliklerinin karşılaştırı-
labilmesine; alternatif konfigürasyonlar arasından, operas-
yonel ortama en uygun sistem çözümünün seçilebilmesine 
ve operasyonel senaryolar altında, taktik geliştirilebilmesine 
imkan vererek daha etkin suüstü deniz savaş sistemleri ge-
liştirilmesini sağlayacaktır. u
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı), Temmuz 
ayında teslim edilen, denize indirilen ve inşası 

başlayan gemilerle güçlenmeye devam ediyor. ADA sınıfı 
korvetlerden 4’üncüsü ve sonuncusu olan KINALIADA’nın 
denize indirme ve İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan 
İSTANBUL’un inşa başlangıç töreni,  
3 Temmuz’da, İstanbul Tersanesi’nde gerçekleştirildi.
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, o tarihte 
Milli Savunma Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık 
ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu 
başta olmak üzere, çok sayıda konuk katıldı. KINALIADA, 
MİLGEM projesinde elde edilen tecrübeler doğrultusunda, 
planlanandan 6 ay önce denize indirildi.

Özgün Savunma Sanayisine Tam Destek
Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin, savunma sanayisinde takip eden değil takip 
edilen, tüketen değil üreten ve yeniye öncülük eden 
bir üst aşamaya artık geçmesi gerektiğini vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 
“Herhangi bir alanda, muadil ürünler ve projeler arasında, 
mutlaka kendi firmalarımızı, kendi millî kuruluşlarımızı 
tercih etmek durumundayız. Acil ihtiyaçları karşılayacak 
kadarını dışarıdan temin yoluna gitsek bile, planlarımızın 
omurgası mutlaka milli imkânlara dayanmalıdır.” 
Gerekirse zaman ve maliyet konusunda dahi fedakârlık 
yapılarak bu yolun izlenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şayet, 15 yıldır bu yöntemi 

takip etmiyor olsaydık bugün ülkemize uygulanan örtülü 
ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de, sınır 
dışındaki operasyonlarımızı da yürütemez hâle gelmiştik. 
Bunun için savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren 
firmalarımızın desteklenmesine yönelik çalışmaların 
stratejisini gözden geçirmeliyiz. Yaşanan tıkanıklıkları, 
sıkıntıları, sorunları çözecek, küçük-büyük demeden bu 
alanda fikri-projesi olan herkesi destekleyecek bir sistemi 
süratle tesis etmeliyiz.” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şunları 
söyledi: “Zaman zaman, girişimcilerimizin şevkini, azmini, 
cesaretini kıran, kimi umursamazlıktan, kimi rekabette 
taraf tutmaktan kaynaklanan; ama kimi de buram buram 
art niyet kokan olumsuzlukların haberlerini alıyorum. 
Sebebi ne olursa olsun, Türkiye’nin savunma sanayisindeki 
atılımlarını engellemeye yönelik tutumlara müsamaha 
göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz.  
Böyle bir tavır içine girenler, karşılarında bizzat bizi 
bulurlar. Ülkemiz ve milletimiz için çalışan, bu arada 
elbette kendisi de kazanan, gerçekten işinin ehli, gerçekten 
üretken, gerçekten samimi tüm girişimcilerimiz, tüm 
firmalarımız, yanlarında bizim olduğumuzu bilmelidir. Her 
zaman söylediğim gibi, iddia sahibi olmak, imkân sahibi 
olmayı gerektirir. Türkiye, kendisi ve tüm soydaşları, 

kardeşleri, dostları için büyük iddiaları 
olan bir ülkedir. Bu iddiaları hayata 
geçirebilmemiz için, öncelikle savunma 
sanayisi imkânlarımızı en üst düzeye 
çıkarmamız şarttır.”

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yeni Gemilerle Güçleniyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene katılan 
üst düzey yetkililerle birlikte, KINALIADA’nın önünde
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Türkiye’nin, geçen yıl, savunma sanayisi alanında 5 milyar 
dolarlık üretim ve 1,6 milyar dolarlık ihracat gücüne 
erişmesinin önemli; ancak hedeflerinin çok gerisinde 
olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında, 
savunma sanayisinde  
dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir 
ülke olarak, adımların daha hızlı atılması gerektiğini vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin, kendi uçak gemisini 
inşa etme konusunda da kararlı 
olduğunu ifade etti.

Maya Tuttu
Başbakan Yardımcısı Işık da törendeki konuşmasında, 
şu bilgileri verdi: “MİLGEM kapsamında, ilk 4 gemimizi 
korvet olarak tamamladık. Bu gururu yaşarken bugün 
ayrı bir heyecanı da yaşıyoruz. İ sınıfı fırkateyn olarak 
başlatacağımız beşinci gemimizin inşasını, yine yerli 
olarak, milli tasarımla üretiyoruz. Tamamen milli olarak 
tasarlanmış MİLGEM projesinde, %65’in üzerinde bir 
yerlilik oranı sağlanmış durumda. Gemilerimizin inşa ve 

donanımı, 50’nin üzerinde yerli kurum, kuruluş 
ve firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. 
Bu anlamda MİLGEM projesi, devlet kuruluşları,  
üniversiteler, özel sektör ve KOBİ’lerin eş 
güdümü içerisinde çalışıp başarıya kavuşturduğu, 
en kapsamlı projelerden birisi olarak göğsümüzü 

kabartıyor…  Şu anda yürütmekte olduğumuz gemi 
inşalarının bütçesel büyüklüğü, 20 milyar liraya ulaşmış 
durumda. Gelecek dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız 
fırkateyn, hücum bot, destek gemileri ve sürat bot 
sınıflarına yönelik projelerle bu meblağın 40 milyar lirayı 

aşacağını tahmin ediyoruz.”
Oramiral Bostanoğlu da törende bir konuşma 
yaptı ve MİLGEM projesi ile ilgili şunları söyledi: 
“ADA sınıfı korvetlerimizin başarısı, savunma 
sanayimizin ve donanmamızın hamuruna 
eklenen bereketli ve kuvvetli bir maya 
olmuştur. 
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KINALIADA denize indiriliyor.

İSTANBUL 
fırkateyninin 
ilk kaynağını, 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yaptı. 

KINALIADA, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan tarafından denize indirildi.
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Korvetten fırkateynlere dönüşümden de görüleceği üzere, bu 
maya tutmuştur. İnanıyorum ve hatta eminim ki gelecekte, 
çok daha büyük ve önemli projelere vesile olacaktır.”
Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul 
fırkateyninin ilk kaynağını yaparak, geminin inşa sürecini 
başlattı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan, “KINALIADA korveti, seni denize indiriyorum. 
Vatanıma ve milletime hayırlı ve uğurlu olmanı, şanlı Türk 
bayrağını denizlerde şerefle ve başarıyla dalgalandırmanı 
diliyorum. Bahtın açık, denizlerin sakin, pruvan neta olsun” 
temennilerinde bulunarak, KINALIADA korvetini denize 
indirdi. Tören, geminin inşa sürecinde yer alan yetkili ve 
işçilerin, günün anlam ve önemini ifade eden anı objelerini 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerine hediye 
etmesiyle sona erdi.

Sıra Lojistik Destek Gemisinde
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını gidermek için, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından başlatılan Lojistik 
Destek Gemisi Projesi kapsamında, Selah Tersanesi 
tarafından inşa edilen ikinci gemi olan ÜSTEĞMEN ARİF 
EKMEKÇİ, 8 Temmuz’da, Selah Tersanesi’nde düzenlenen 
törenle denize indirildi. Törene; Başbakan Binali Yıldırım, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, o tarihte 
Milli Savunma Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve 

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele başta olmak 
üzere, çok sayıda davetli katıldı. Ayrıca, gemiye ismi verilen 
ve 1993 yılında denizaltıdan çıkış eğitimi esnasında şehit 
olan Üsteğmen Arif Ekmekçi’nin annesi, kız kardeşi ve 
yeğenleri de törende hazır bulundular.
Yapılan konuşmaların ardından, tören, ÜSTEĞMEN ARİF 
EKMEKÇİ lojistik destek gemisinin, denizcilik geleneklerine 
uygun olarak, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın eşi 
Şule Akar tarafından denize indirilmesi ile son buldu.
Projenin ilk gemisi YÜZBAŞI GÜNGÖR DURMUŞ ise 
8 Ekim 2016’da denize indirilmişti. Her iki geminin de 
2018 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
teslim edilmesi planlanıyor.

TCG IŞIN Görev Başında
Kurtarma ve Yedekleme Gemisi (ARS) TCG IŞIN (A-583),  
22 Temmuz’da, İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (İstanbul Tersanesi)’de düzenlenen törenle 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Törene,
 Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu 
ve çok sayıda davetli katıldı.
TCG IŞIN, Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurtarma  
ve Yedekleme Gemisi Projesi kapsamında, AKIN ile  
birlikte, İstanbul Tersanesi tarafından inşa edildi.  
Gemi, kazaya uğramış ve batmış; uçak, gemi, denizaltı ve 
benzeri enkazları; tespit, teşhis ve kurtarmaya  
yönelik donanıma sahip. u
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TCG IŞIN (üstte) ve İstanbul Tersanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Çiftçigüzeli ile 
Koramiral Hasan Şükrü Korlu (solda)
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ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ lojistik destek gemisi
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ASELSAN, 4 Mayıs’ta, 
MUHAFIZ Uzaktan 

Komutalı Silah Sistemi’nin, 
Malezya Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’nın envanterine 

giriş süreci ile ilgili 
bilgilendirme yaptı. 
MUHAFIZ’ın Malezya Sahil 
Güvenlik Komutanlığı botu 
üzerinde; Liman Kabul 
Testi ve Atışlı Deniz Kabul 
Testi, 20 Nisan’da başarı 
ile tamamlandı. Testler, 
Malezya Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, ASELSAN 
ve Destini Armada 
Tersanesi yetkililerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. 
ASELSAN, Malezya’ya,  
6 adet MUHAFIZ 
teslim edecek. u

ASELSAN MUHAFIZ, Malezya’daki Testlerini Başarıyla Tamamladı
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Sedef Tersanesi, 5 Nisan’da, Çok Maksatlı 
Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi’nin 

güncel durumu ile ilgili açıklama yaptı.  
Sedef Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Orkun Kalkavan, açıklamada şunları söyledi: 
“Sözleşmemiz başlayalı 18 ay oldu. Hâlen 
tasarım çalışmaları devam etmesine  
karşın son 2-3 aydır, üretim aşamasına 
geçtik. Gemimiz 114 bloktan oluşacak.  
Yaklaşık 22 adet bloğumuz, şu an sahada  
yer almakta. Gemimiz tamamlandığında, 
içinde kullanılan malzemelerin %68’i  
yerli olacak.” Çalışmaların entegre  
iş planı çerçevesinde devam ettiğini  
belirten Kalkavan, gemiyi, 2021 yılının  
Nisan ayında teslim etmeyi hedeflediklerini 
ifade etti.

Sedef Tersanesi, 
Çok Maksatlı Amfibi 
Hücum Gemisi 
ANADOLU’nun İnşa 
Çalışmalarına Başladı
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HAVELSAN, 25 Mayıs’ta 
yaptığı açıklama ile 

Uluslararası Fırkateyn 
Çalışma Grubu (International 
Frigate Working Group / 
IFWG) etkinliğine katılımı 
hakkında bilgi verdi. ABD’de 
gerçekleştirilen etkinliğe, 
HAVELSAN, bu ülkedeki  
iştiraki Quantum3D ile  
birlikte katıldı.
IFWG-2017’nin katılımcıları 
arasında; ABD, Avustralya, 
Bahreyn, Bangladeş, Filipinler, 
İspanya, Mısır, Nijerya, Pakistan, Polonya, Suudi Arabistan  
ve Tayvan’dan yetkililer yer aldı. HAVELSAN, etkinlikte, 
GABYA sınıfı fırkateynlerde, yaklaşık 10 yıldır başarıyla  
görev yapan GENESİS Savaş Yönetim Sistemi (SYS)’ni 
tanıttı. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 
simülatörlerinin tanıtımını da Quantum3D ile birlikte 
gerçekleştirdi.
Mayıs ayında, HAVELSAN’dan bir de ödül haberi geldi.  

Firma tarafından 31 Mayıs’ta yapılan açıklamada, 
HAVELSAN’a, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında,  
MK-48 Torpidosunun ISUS K/K Sistemine Entegrasyonu 
Projesi nedeniyle, Raytheon tarafından, “3 Yıldızlı Tedarikçi 
Ödülü” verildiği bildirildi. Yapılan değerlendirmeye göre 
HAVELSAN; maliyet, kalite, süreç uyumluluk, proje yönetimi 
ve zamanında teslimat kriterlerinde, en yüksek puanlardan 
birini aldı. u

HAVELSAN, 
GENESİS’i 
Anlattı
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Her yıl düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli  
Arama Kurtarma (AK) Tatbikatı, bu yıl,  
13-14 Haziran tarihleri arasında, KKTC’de ve 

Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan 
uluslararası sularda gerçekleştirildi.
Tatbikat; AK unsurlarının koordinasyon ve birlikte  
çalışma usullerini geliştirmek ve insani yardım harekâtı  
ve iş birliği konularında, Türkiye’nin ve KKTC’nin imkân  
ve kabiliyetlerini denemek maksadıyla düzenlendi. 
Tatbikatın seçkin gözlemci gününe; KKTC Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı  
Dr. Sibel Siber, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün,  
KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik,  
KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat,  
KKTC Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu,  
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer 
Paç, KKTC Güvenlik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Yılmaz 
Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutan  
Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ve KKTC Dışişleri Bakanı 
Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı.  
Ayrıca tatbikatı, Afganistan, Bosna Hersek, Gambiya, 
Pakistan, Tunus, Senegal ve Somali’nin Ankara’daki  
askeri ataşeleri de takip etti.
Deniz ve kara olmak üzere, 2 safhada ve 3 farklı senaryo 

dâhilinde gerçekleştirilen tatbikatın ilk günü yapılan 
bilgilendirme toplantısında konuşan Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım,  
“KKTC, anavatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile  
gönül ve emel birliği içerisinde, her ortamda, gece  
ve gündüz, kara sularında veya uluslararası sularda, 
her yerde her zaman AK harekâtı icra etmeye hazırdır.” 
ifadesini kullandı. Toplantıda, Şehit Teğmen Caner 
Gönyeli’nin eşi Nukhet Gönyeli’ye, tatbikat anısı da  
takdim edildi.

Türk Denizcilik Sanayisinin Ürünleri 
Tatbikatta Boy Gösterdi
Tatbikata, Türkiye’den katılan yüzer unsurlar şöyle 
sıralandı:
n	 RMK Marine tarafından inşa edilen TCSG GÜVEN (702) 
 ve TCSG YAŞAM (704) arama kurtarma gemileri, 
n	 Yonca-Onuk Tersanesi tarafından inşa edilen 
 YONCA-ONUK MRTP 29 ve YONCA-ONUK MRTP 
 19 tipi botlar ve
n	 İstanbul Tersanesi’nin, yakın zamanda modernizasyona 

tabi tuttuğu, SAR 33 sınıfı sahil güvenlik botları.
Hava unsuru olarak ise AS532 Cougar ve AB-412 
helikopterleri ile CN235 uçakları, tatbikatta rol oynadı. 

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 Tatbikatı, 
Türkiye ve KKTC’nin Kararlılığını Gösterdi

Soldan sağa: Narin Ferdi Şefik, Dr. Sibel Siber, Mustafa Akıncı, Hüseyin Özgürgün ve Mehmet Ali Talat

AS532 Cougar AK helikopteri ARES 42 HECTOR tipi sahil güvenlik botu
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Ayrıca TCG GELİBOLU (F-493) fırkateyni, tatbikata katılan 
helikopterlerin acil iniş platformu olarak görev yaptı.
KKTC’den tatbikata katılan yüzer unsurlar ise şunlar oldu:
n	 İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Gölcük Tersanesi
 Komutanlığı tarafından inşa edilen 80 sınıfı botlar,
n	 YONCA-ONUK MRTP 19 tipi botlar ve
n	 ARES Tersanesi tarafından inşa edilen, ARES 42 HECTOR
 tipi sahil güvenlik botları. 
AS532 Cougar tipi AK ve ambulans helikopterleri de  
hava unsurları olarak tatbikata katıldı. Ayrıca, Kıbrıs  
Türk (KT) Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma firmasına ait 
VATAN, BARIŞ ve BAYRAK römorkörleri de tatbikatta  
görev aldı.

Zorunlu İniş Yapan Uçaktaki Kazazedeler
Tatbikatın ilk gününde gerçekleştirilen kara safhasında 
icra edilen senaryo kapsamında, İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı’ndan, Lefkoşa Ercan Havalimanı’na doğru 
planlı bir uçuş gerçekleştirmekte olan, özel bir hava yoluna 
ait yolcu uçağının, tehlike sinyali vererek, dağlık araziye 
zorunlu iniş gerçekleştirdiği bir durum canlandırıldı.  
KKTC’nin 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde icra edilen 
bu senaryoda, bir adet CN235 uçağı ve iki adet AS532 
Cougar helikopteri de görev yaptı. Ayrıca, önceki yıllarda 
kullanılandan farklı olarak, bu yıl KKTC Sivil Savunma 
Teşkilat Başkanlığı, insansız hava aracı olarak ticari 
maksatla üretilmiş Yuneec firmasının Typhoon H ürününü 
kullandı.

TCSG YAŞAM, 
Hayat Kurtarıyor
Tatbikatın ikinci gününde, 
deniz safhası gerçekleştirildi. 
Gazimağusa açıklarında  
ve iki senaryo dâhilinde  
icra edilen bu safhada,  
AK helikopterlerine ilave 
olarak yüzer unsurlar da  
çok sayıda kazazede  
kurtardı. Helikopterle 
kurtarılan kazazedeler, 
ilk müdahaleleri yapılmak 
üzere, TCSG YAŞAM (704)’a 
aktarıldı.
İlk senaryoda, bir kuru yük 
gemisi ile içinde çok sayıda 
düzensiz göçmenin bulunduğu 
bir ticari geminin, denizde 

çarpışması durumu canlandırıldı. Öncelikle çarpışma 
sonucunda denize düşen ve kuru yük gemisinde mahsur 
kalan kazazedeler kurtarıldı; ardından da kuru yük gemisinde 
çıkan yangına müdahale edildi. Tatbikatın bu senaryosunda, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığının MAK timleri de rol aldı. 
Öncelikle 1.000 ft irtifadaki CN235 uçağından, kurtarma botu 
atıldı. Ardından uçak 5.000 ft’ye tırmandı ve 3 kişilik MAK timi, 
uçaktan atlayış yaptı. MAK timi, daha sonra, kurtarma botuna 
ulaştı ve botu kullanarak kazazedeleri kurtardı.
İkinci senaryo kapsamında ise bir ticari gemi ile akaryakıt 
tankerinin çarpışması sonucunda denize düşen kazazedeler 
kurtarıldı. Daha sonra, tankerden sızan akaryakıtın çevreyi 
kirletmesini önlemek maksadıyla BARIŞ ve BAYRAK 
römorkörleri tarafından, tankeri temsil eden gemi 
etrafında, yüzer bariyer kuruldu.

Türkiye-KKTC İş Birliği Devam Edecek
Tatbikatın sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan 
Türk Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, 
icra edilen tatbikatla ilgili çeşitli bilgiler verdikten  
sonra, şunları söyledi: “Çevre denizlerimizde meydana 
gelebilecek kazalara kısa sürede reaksiyon gösterebilecek, 
etkin bir arama kurtarma organizasyonuna sahip olan  
Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı,  
ana maksadı insan hayatı kurtarmak olan arama kurtarma 
faaliyetlerinin etkinlikle icra edilebilmesi amacıyla,  
KKTC’yi desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini arttırmaya 
devam edecektir.” u

TCSG YAŞAM (704)YONCA-ONUK MRTP 29 tipi sahil güvenlik botu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı 
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım

Sahil Güvenlik Komutan Vekili 
Tuğamiral Bülent Olcay
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Türk Deniz Kuvvetleri için yeni nesil bir denizaltıyı, 
yerli ve milli olarak tasarlayıp üretmek amacıyla 

yürütülen çalışmalar, 15-16 Haziran tarihlerinde, İstanbul 
Tersanesi Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünde 
gerçekleştirilen, Milli Denizaltı (MİLDEN) Çalıştayı ile devam 
etti. Çalıştaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent 
Bostanoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele 
ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü 
Korlu’nun yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) 
ve savunma sanayisinden davetliler katıldı.
Oramiral Bostanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 
şunları söyledi: “Harekât ihtiyaçlarına uygun olarak kendi 
tasarımlarını hayata geçirebilen bir yapıya kavuşmuş olan 
deniz kuvvetlerimizin, Savunma Sanayii Müsteşarlığının 
desteğiyle, çok daha iddialı ve büyük projeleri realize 
edebileceği gerçeği, artık somut olarak karşımızda 
durmaktadır. Hizmete giren milli gemilerimizin gösterdiği 
performans, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.  
Türk savunma sanayisi, 1966 yılında, KOÇHİSAR karakol 
gemisinin inşası ile başladığı serüvenin 51’inci yılında, 
muharip gemi ihraç edebilecek konuma gelmiştir. Dost 
ve müttefik ülkelerin, milli gemilerimizi envanterlerine 
katma istekleri de bu başarının en büyük göstergesidir… 
Su üstü savaş gemilerinin tasarım ve inşasında göstermiş 

olduğumuz başarıyı, denizaltı gemilerinde de yakalamak 
istiyoruz. Gölcük Tersanesi Komutanlığında, 53 senedir, 
denizaltılarımızın overhollerini yapıyor, 35 senedir de 
denizaltı inşa ediyoruz. Alman tasarımı Preveze ve Gür sınıfı 
denizaltıların tamamını, Ay sınıfı denizaltıların yarısını;  
diğer bir ifadeyle 11 denizaltıyı Gölcük’te inşa ettik.  
Yine Alman tasarımı, en gelişmiş teknolojiye sahip olacak 
havadan bağımsız tahrik sistemli 214 sınıfı denizaltıların 
inşasına da hâlen devam ediyoruz. Malumlarınız olduğu 
üzere, 214 sınıfı denizaltılar, bazı tasarım sorunlarıyla 
birlikte, Yunanistan başta olmak üzere, çeşitli ülkelere 
satılmıştır. Bu denizaltıların tedariki öncesinde, beş 
büyük dizayn sorununun çözümünde yaşanan gelişmeler 
göstermiştir ki; Deniz Kuvvetleri Komutanlığının mühendislik 
altyapısı:
n	 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 150’den fazla denizaltı
 dizayn ve inşa eden,

Milli Denizaltı için Çalışmalar, MİLDEN Çalıştayı ile Devam Etti

Çalıştayın afişinde, denizaltı ile ilgili temsili bir çizim yer aldı.
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n	 Konvansiyonel denizaltı konusunda dünya liderliğini
 elinde tutan,
Alman mühendisleri ile boy ölçüşecek bir seviyeye 
ulaşmıştır. Artık ‘Denizaltı inşası konusunda yeterli birikime 
sahip olduğumuzu’ rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Amacımız, 
milli denizaltıyı, milli gemi projelerinde olduğu gibi, 
elbirliğiyle, tüm üniversite, bilim kuruluşları ve sektörlerin 
katkıları ile gerçekleştirmektir. Tasarımı yapılacak 
prototip denizaltıda azami yerli katkı sağlanması, öncelikli 
hedeflerimizden biri olacaktır. Milli denizaltımızda:
n	 Entegre sonar atış kontrol sistemi,
n	 Yüksek çözünürlüklü optronik sistemler,
n	 Son teknoloji imkân ve kabiliyetlere sahip periskop,
n	 Düşük tespit ihtimalli radar (LPI / bi-statik),
n	 LPI radarları da tespit edebilen Elektronik Destek (ED)
 sistemleri,
n	 Muhabere-ED yeteneği (COMINT-SIGINT),
n	 Hassas atalet seyir sistemi,
n	 İnsanlı veya insansız sualtı ve hava aracı bırakma 
 ve alma imkânı,
n	 Denizaltı-SAT müşterek harekâtına yönelik sistemler,
n	 Yüksek bant genişliğine sahip EHF/ SHF bant 
 uydu muhabere sistemi,
n	 Sualtında otomatik tanıma ve tanıtma (sualtı IFF),
n	 Yüzer anten sistemleri,
n	 Muhabere şamandıraları,
n	 Gelişmiş link sistemleri,
n	 Yüksek güç ve kapasiteli batarya,
n	 Havadan bağımsız kabiliyetli verimli güç nakil sistemi,
n	 Karaya etki edebilen uzun menzilli milli güdümlü mermi,
n	 Milli torpido,
n	 Milli denizaltı mayını,
n	 Torpido ve mayın karşı tedbir sistemleri,
gibi konularda, çalışmalara ve yeniliklere ihtiyacımız 
olacağını düşünüyorum.

Denizaltı dizayn ve inşa eden ülkelerin, ancak 15 senelik 
bir çabanın sonunda denizaltılarını donanmalarının 
emrine verebildiği ve yakın zamandaki kuvvet ihtiyaçlarımız 
ile devam eden yeni tip denizaltı tedarik projemiz
göz önüne alındığında, siz sektör paydaşlarına, 
çalışmalara başlamak için yeterince zamanınız 
olduğunu ifade etmek isterim. 
Bu nedenle önümüzdeki dönemde, özel sektörden 
en büyük beklentimiz; konsept, tasarım ve inşa süreçlerini 
dikkate alarak, zamanın çok iyi değerlendirilmesi, sistem 
ve yetenek geliştirme açısından ise denizaltı konusunda 
ihtiyaç duyulan seviyenin elde edilmesidir.
Sonuç olarak öncelikli hedefimiz:
n	 Deniz kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu denizaltı
 gemilerini, ihtiyacımız olan konfigürasyonda,
n	 Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yetişmiş personeli ve
 altyapısını kullanarak,
n	 Savunma sanayisi sektöründe bulunan tüm paydaşların
 katkılarıyla ve elbirliğiyle ve
n	 2030’lu yıllarda, mavi vatanda hizmete girecek milli
 denizaltımızın tasarımını ve inşasını azami yerli katkı ile
 gerçekleştirmektir.
Askeri ve özel sektörün yetişmiş insan gücü potansiyeli ile 
bilim insanlarımız, ileri teknoloji harp silah ve sistemlerine 
sahip su üstü ve sualtı platformlarının geliştirilmesi 
için yolumuzu aydınlatmakta, bizlere güven ve cesaret 
vermektedir. Bu özgüven ve cesaretle milli denizaltımızın, 
2030’lu yıllarda hizmete gireceğine olan inancım tamdır.”
Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından; ulusal firmaları 
bilgilendirmek, ulusal firmaların dizayn ve üretim 
konusunda verebilecekleri desteğe yönelik yeterliliklerinin 
ve yetkinliklerinin tanıtımı ile dizayn ve inşa sürecinde 
karşılaşılabilecek olası riskli alanların ve milli üretime 
ilişkin zafiyet alanlarının belirlenmesi hedeflerine uygun 
olarak icra edildi. u

Barbaros sınıfı fırkateynlerin savaş yönetim sistemi, 
GENESİS türevi bir savaş yönetim sistemi olan; Barbaros 

Savaş Yönetim Sistemi (B-SYS) ile modernize ediliyor. Hâlen 
kullanılmakta olan TACTICOS Savaş Yönetim Sistemi’nin 
yerini alacak B-SYS, ana yüklenici HAVELSAN-ASELSAN iş 
ortaklığı tarafından sağlanacak. Bu çalışma ile ilgili projenin 
imza töreni, 20 Haziran’da, İstanbul Deniz İkmal Grup 
Komutanlığında gerçekleştirildi.
Barbaros sınıfı fırkateynler için, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı tarafından, ayrı bir Yarı Ömür Modernizasyonu 
(YÖM) projesi de yürütülüyor. B-SYS’yi konu alan proje 
kapsamında ise:
n	 Platforma YÖM ile kazandırılması planlanan silah
 ve sensörlerin ve platformda mevcut olan sistemlerin,
 B-SYS ile bütünleştirmesi için ihtiyaç duyulan donanım
 ve yazılımların geliştirilmesi,
n	 Sistemin, karada ve denizde icra edilecek testler ile
 doğrulanması ve
n	 Garanti süreci boyunca, bakım ve onarımının yurt içi
 imkânlar ile gerçekleştirilmesi yer alıyor.

Proje kapsamında ayrıca, Barbaros sınıfı fırkateynlerin 
5/54 topları için de milli bir atış kontrol sistemi tasarımı 
yapılacak ve sistemin üretimi, test/doğrulaması ve B-SYS 
ile bütünleştirilmesi sağlanacak. Bu çalışma ise Gabya 
sınıfı fırkateyn ve MİLGEM sınıfı korvetlerde bulunan 76 mm 
top için, Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı 
tarafından geliştirilen Top Atış Kontrol Sistemi (TAKS)’nden 
elde edilen tecrübe ve deneyimlerden istifade edilerek 
gerçekleştirilecek.
Projenin ilk gemisinin, Kasım 2020 tarihinde teslim edilmesi 
planlanıyor. u

GENESİS, B-SYS ile 
Barbaros Sınıfına Taşınıyor
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NATO üyesi ülkelerin 
envanterinde bulunan 

kurtarma unsurlarının 
entegre edilmesiyle 
çok uluslu bir kurtarma 
operasyonunun icra 
edilmesini ve satha 
çıkma kabiliyetini yitirmiş 
denizaltı personelinin 
kurtarılmasını konu alan 
Dynamic Monarch-17 
Tatbikatı, 8-22 Eylül 
tarihleri arasında, Marmaris 
açıklarında gerçekleştirildi. 
Tatbikat, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) 
envanterine yeni katılan 
TCG ALEMDAR (A-582)’ın 
da boy gösterdiği ilk NATO 
tatbikatı oldu.
Dz.K.K.lığı ev sahipliğinde 
ve NATO Müttefik 
Denizaltı Komutanlığı 
(COMSUBNATO) sevk ve 
idaresinde gerçekleştirilen 
tatbikata; ABD, Fransa, 
İngiltere, İspanya, İtalya, 
Kanada, Norveç ve 
Polonya’dan unsurlar 
katıldı. Ayrıca Bangladeş, 
Endonezya, İngiltere, 
İspanya, İsveç, Japonya 
ve Kore Cumhuriyeti’nden 
de gözlemciler tatbikatı 
izlediler.
TCG ALEMDAR, tatbikat 
sırasında, satha çıkma 
kabiliyetini yitirmiş 
denizaltıya, Denizaltıdan 
Personel Kurtarma Çanı 
(SRC) ile müdahale etti. 
Geminin inşa edildiği 
İstanbul Tersanesi’nin 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Atilla Çiftçigüzeli, 
TCG ALEMDAR’ın tatbikat 

performansı ile ilgili şunları 
söyledi: “Türkiye’nin ilk 
kurtarma gemisi olan; 
tersanemizde, Türk 
mühendisleri ve işçileri 
tarafından yapılan milli 
tasarıma sahip olan 
ve 28 Ocak 2017’de, 
Dz.K.K.lığına teslim edilen 
TCG ALEMDAR, ülkemizi 
başarıyla temsil etmiştir.
Tatbikatta, özellikle 
TCG ALEMDAR üzerinde 
bulunan Türk ve Amerikan 
kurtarma sistemleri, 
başarıyla kullanılmıştır. 
Bu sistemlerle yaklaşık 
90 metre derinlikte, deniz 
dibinde oturmuş durumdaki 
denizaltıdan personel 
transferi operasyonlarında 
tam bir iş birliği sağlanmıştır.
Uçaktan atlayan paraşüt 
timlerinin kurtarılması 
ve denizaltıdan personel 
kurtarılması; TCG 
ALEMDAR’ın, üstün 

hastane ve tıbbi imkânları 
ile müdahale ve helikopter 
ile sevk konuları eğitimi 
ile dalış eğitimleri icra 
edilmiştir.
Ana geminin, tersanemiz 
İstanbul Denizcilik Gemi 
İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş’de 
üretilen TCG ALEMDAR 
kurtarma gemisi olduğu 
tatbikatta:
n Satha çıkma kabiliyetini

yitiren denizaltı gemisi 
personelinin, NATO 
üyesi ülkelerin kurtarma 
unsurlarının entegre 
edilerek çok uluslu bir 
kurtarma harekatı ile 
kurtarılması,

n Kurtarma unsurlarının,
konuşlu bulundukları 
ülkelerden, hava ve deniz 
yolu ile kaza bölgesine en 
seri şekilde aktarımının 
denenmesi,

n NATO üyesi olmayan
ülkeler ile denizaltıdan 

personel kurtarma 
konularında müteakip 
dönemlerde 
yapılabilecek ortak 
kurtarma harekâtları için 
yöntemler geliştirmesi ve 

n Denizaltı tahliye ve
kurtarma harekâtında 
ortaya çıkabilecek 
kitlesel yaralanma 
senaryolarına uygun 
tedavilerin yapılması 
ve tıbbi tahliyenin 
gerçekleştirilmesini 
amaçlamıştır ve tüm 
bunlar başarı ile 
sonuçlandırmıştır.

TCG ALEMDAR, süper güç 
diye adlandırılan ülkelerin 
kurtarma gemilerinde  
dahi olmayan, 600 m 
derinlikte atıl kalmış 
ve satha gelemeyen 
denizaltıların 
havalandırmasını 
sağlayacak sisteme sahip 
olması ve denizaltıda 
yaşamın idamesini  
sağlayan özellikleri ile 
tüm katılımcı ülkelerin 
dikkatini çekmiştir.
Büyük beğeni kazanan 
ve tatbikatın göz 
bebeği olan gemimizle 
yakından ilgilenen 
ülkeler, tersanemizle 
ön görüşmelere 
başlamışlardır. Yüzde yüz 
milli tasarıma sahip olan 
gemimiz TCG ALEMDAR’a 
gösterilen ilgi, tersanemiz 
için de gurur kaynağı 
olmuştur.” u

TCG ALEMDAR (A-582), Yeteneklerini 
NATO Tatbikatında Gösterdi
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın  
amfibi zırhlı araç ihtiyacının karşılanması için, 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından,  
FNSS ana yükleniciliğinde yürütülen Zırhlı Amfibi  

Hücum Aracı (ZAHA) Projesi’nin ilk gözden geçirme  
toplantısı, 14 Temmuz’da, FNSS yerleşkesinde 
gerçekleştirildi. Dz.K.K.lığı, SSM ve FNSS ekiplerinin  
yer aldığı ve başarıyla tamamlanan toplantının  
ardından, proje anısına ağaç dikme töreni de 
gerçekleştirildi. u

ZAHA Projesi İlerliyor
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