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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Yaklaşık 2 yıl kadar önce gerçekleştirilen 6’ncı Deniz Sistemleri Semineri’nden öne çıkan 
gelişmeleri sizlere aktardığımız özel bölümün giriş yazısında, “Deniz Sistemleri Semineri 
Cephesinde Değişen Bir Şey Yok” başlığı altında, şu satırları sizlerle paylaşmıştık:

“Geçen sene düzenlenen 5’inci seminerde eksikliği hissedilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (S.G.K.lığı) ile deniz platformlarının üreticisi konumunda
bulunan tersanelerin katılımları konusunda bu sene de pek bir değişiklik yaşanmamakla birlikte 
açılış oturumuna, bir elin parmakları kadar Dz.K.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli katılım gösterdi. 
Benzer şekilde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) personeli de sadece açılış oturumunun 
sponsor firmalarının konuşmalarının yapıldığı kısmına kadar katılım gösterdiler. 
Yerli tersanelerin herhangi bir sunum ya da konuşma yapmadığı seminerde, sadece Sedef Tersanesi,
sergi alanında stantla yer aldı.”

Bu satırların kaleme alındığı tarih itibarıyla edindiğimiz bilgilere göre, etkinliği en başından beri 
destekleyen SSM’nin yanı sıra Dz.K.K.lığının da etkinliğe katılım gösterecek olması, değişen bir 
şeyler olduğuna işaret ediyor. Kullanıcı makam olan Dz.K.K.lığını temsilen Gemi İnşa Daire Başkanı
Y.Müh.Kd.Alb. Mustafa Murat’ın; tedarik makamı olan SSM’yi temsilen de Deniz Araçları Daire 
Başkanı Müjdat Uludağ’ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Her iki kurumdan çok sayıda 
temsilcinin, geçmişe göre daha yoğun bir katılımla etkinlikte yer alacağı beklentisi de hâkim. 
Deniz Sistemleri Semineri’ne, Dz.K.K.lığından bir yetkilinin, uzun bir aradan sonra ilk kez 
konuşmacı olarak katılımını önemsiyoruz…

Hatırlatmakta yarar var...

SSM’nin sektörel stratejilerinin de etkisiyle askeri gemi inşa projelerinde, özellikle MİLGEM ile 
başlayan süreçte, yerli sanayiye ciddi miktarda iş aktarılmaya başlandı; dahası Türk tersanelerine,
platform inşası görevleri verildi. Bu süreçte, Türkiye’de, denizcilik alanındaki yurt içi ve dışındaki 
tüm paydaşları bir araya getirecek bir iletişim platformuna duyulan ihtiyaçtan hareketle fikri 
altyapısı hazırlanan Deniz Sistemleri Semineri’nin ilki, 2008 yılında icra edildi.

Dz.K.K.lığı ve SSM’nin yanı sıra denizcilik alanında faaliyet gösteren kurumlar, ana yükleniciler, 
denizcilik yan sanayisi, üniversiteler ve sektörün aynı dili konuşan diğer paydaşlarının karşılıklı fikir
alışverişi yapabilecekleri ve çalışmalarını, tamamen konuya odaklanmış bir katılımcı kitlesi ile 
paylaşabilecekleri platformlar, maalesef Türkiye’de fazla değil; hatta bazı alanlarda hiç yok. 
Bu nedenle Deniz Sistemleri Semineri’nin, sektör açısından önemli bir kazanım olduğu gerçeğinin
asla göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Seminerde, başta Dz.K.K.lığı ve SSM olmak üzere, tüm taraflardan yetkililerin konuşmacı olarak 
yer almasını, işte bu nedenle önemsiyoruz.

Bir yanda bu değişim yaşanırken ASELSAN ve HAVELSAN’ın ağırlıklarını koyarak yine ana sponsor 
olduğu etkinliğin, diğer sektör firmaları ve deniz platformlarının üreticisi konumunda bulunan 
Türk tersaneleri cephesinde ise pozitif anlamda değişen bir şey yok gibi görünüyor. Diğer Türk 
firmalarının yanı sıra Navantia, Nova Power Solutions, Rolls-Royce, Saab ve Thales gibi yabancı 
firmaların oturum sponsoru olarak katkı sağlayacağı; Türk tersanelerinin ise yine herhangi bir 
sunum ya da konuşma yapmayacağı seminerde, daha önce de olduğu gibi sadece Sedef Tersanesi, 
sergi alanındaki standıyla ziyaretçilerini karşılayacak. Sektörel etkinlikler açısından önemli bir 
başarı sayılabilecek şekilde 7’ncisi gerçekleştirilecek bir etkinlikte, hele de yeni gelişmelerin 
beklendiği bir sürecin öncesinde, Türk tersanelerinin de söyleyecek sözlerinin olması gerektiğine 
dair bir beklenti içerisindeyiz. Gerçi etkinliğe sayılı günler kaldığı için, bu durumda bir değişiklik 
olmasını da beklemiyoruz.

Ekim ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız ve aynı zamanda 7’ncisi düzenlenecek
Deniz Sistemleri Semineri ve High-Tech Port by MÜSİAD Katar etkinliklerine dair 
değerlendirmelerimizin de yer alacağı özel bir içeriğe sahip olmasını planladığımız 
Kasım sayımızla yeniden birlikte olmak üzere…



ASELSAN’ın 30 mm 
MUHAFIZ uzaktan 

komutalı stabilize top sistemi
ile ilgili bir ihracat haberi de
Malezya’dan geldi. 
ASELSAN tarafından 
16 Eylül’de yapılan 
açıklamada, Malezya’da 
yerleşik bir firma ile 
imzalanan sözleşme 
kapsamında, MUHAFIZ’ın,
Malezya Silahlı Kuvvetlerine
ait 44 metrelik botlara 
entegre edileceği bildirildi.
Sözleşmenin bedeli,
8.508.000 avro olarak 
açıklandı. Sistemler, 
2016-2018 yılları arasında
teslim edilecek.
ASELSAN, Moskova 
yakınlarındaki Zhukovskiy
kentinde, 25-30 Ağustos 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilen MAKS-2015
Uluslararası Havacılık ve
Uzay Fuarı’na da katıldı.

Firma tarafından 1 Eylül’de
yapılan açıklamada, fuara,
Türkiye’den ilk defa bir 
firmanın katıldığı belirtildi.
Fuarda, aviyonik, 
elektro-optik ve haberleşme
sistemleri ile birlikte mini
insansız hava araçlarını da
sergileyen firma, fuar 
sırasında; Rosoboronexport,
Sukhoi ve Ramenskoye gibi
Rusya’nın önde gelen 
havacılık ve aviyonik 
firmaları ile özellikle 
üçüncü ülkelerin 
ihtiyaçlarına yönelik 
potansiyel iş birliklerini
amaçlayan görüşmeler 
gerçekleştirdi.
ASELSAN’dan Eylül ayında,
iki de iş birliği haberi geldi. 
4 Eylül’de yayınlanan basın
bülteninde, Gedik 
Üniversitesi ile ASELSAN
arasında Ar-Ge İşbirliği 
Çerçeve Protokolü 

imzalandığı bildirildi. 
Protokol; Gedik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Berrak
Kurtuluş, ASELSAN Genel
Müdürü Dr. Faik Eken ve 
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı
İsmet Atalar tarafından 
imzalandı. İkinci anlaşma,
Gedik Holding ile 
ASELSAN arasında 
imzalanan niyet 
anlaşması oldu. Bu 
anlaşma; Gedik Holding
adına Yürütme Kurulu 
Başkanı Hülya Gedik ve 
CEO Dr. Mustafa Koçak ile
ASELSAN adına Genel
Müdür Dr. Faik Eken ve 
Ulaşım, Güvenlik, Enerji 
ve Otomasyon Sistemleri
Sektör Başkanı ve Genel
Müdür Yardımcısı Suat 
Bengür tarafından 
imzalandı.
Gedik Üniversitesi ile

imzalanan Ar-Ge İşbirliği
Çerçeve Protokolü, 
tarafların birlikte yürüteceği
bilimsel veya teknolojik
araştırmalara yönelik 
Ar-Ge çalışmalarını, 
birlikte katılım sağlanacak
uluslararası projeleri ve
konsorsiyumları, bunlara
dayalı çıkarılacak ortak 
yayınları ve birlikte 
düzenlenecek seminer, 
konferans ve tanıtım 
etkinliklerini kapsıyor. 
Gedik Holding ile imzalanan
niyet anlaşması ise 
tarafların; deniz sistemleri,
robotik, ulaşım ve enerji 
sistemlerinin geliştirilmesi
ve üretilmesi konularında
yapacakları araştırma 
geliştirme faaliyetleri 
kapsamında iş birliğine 
ilişkin metotların 
belirlenmesini konu 
alıyor.

FNSS sponsorluğunda, 5-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen 8’inci FNSS 
Askeri Kara Araçları Plastik Model Yarışması’nda kazananlar belli oldu.

Kazananlar, FNSS’nin sosyal medya hesapları üzerinden ilan edildi. 
FNSS tesislerinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren etkinlikte, jüri üyeleri, 
yarışmacılarla birlikte modelcilik üzerine sohbetler gerçekleştirirken, 
yarışmacıların aileleri ve modelcilikle ilgilenen ziyaretçiler de maket 

sergisini gezme fırsatı buldu. İlk gün, modellerin kabulü ve oluşturulan sergi ile devam ederken, Özgür Güner ve 
Ragıp Oy tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmaları, katılımcılar tarafından dikkatle izlendi. Birinci gün etkinlikleri,
jürinin değerlendirmesini tamamlamasıyla son buldu. Ödül töreni ile başlayan final günü, FNSS test sahasında 
gerçekleştirilen, canlı araç performanslarıyla devam etti. Organizasyon, yarışmacıların, jüri üyeleri ile karşılıklı olarak

ödül kriterlerini ve modelleri tartışma imkânı bulduğu, tek oturumluk değerlendirme toplantısı ve mini forumla sona erdi.
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SAVUNMA HABER

ASELSAN, MUHAFIZ ile Güneydoğu Asya Pazarına da Girdi

FNSS Askeri Kara Araçları Plastik
Model Yarışması 8’inci Kez Yapıldı
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AYESAŞ, 8 Eylül’de yaptığı açıklama ile NCI (NATO 
Communications and Information / NATO Muhabere ve

Bilgi) Ajansı tarafından açılan hava trafik yönetim sistemi 
entegrasyonu ihalesini kazandığını ve çalışmalara başladığını
bildirdi. İhale, 11 adet ACCS (Air Command and Control
System / Hava Komuta Kontrol Sistemi) LOC1 (First Level 
of Operational Capability / İlk Seviye Operasyonel Kabiliyeti)
Sabit Komuta Merkezi’nin, birbirleri ile uyumlu 
haberleşmelerinin sağlanmasını konu alıyor. 
Bu kapsamda AYESAŞ:
n Değişik operasyonel görevlerin gerçekleştirilebilmesini

sağlayan bilginin alınması,
n ACCS komuta merkezlerinin harekât ihtiyaçlarının 

karşılanması ve
n Uçuş plan mesajlarının hava trafik kontrol (ATM) 

merkezlerinden alınıp iletilmesi fonksiyonlarını içeren

“Hava Trafik Yönetim Sistemi” arabiriminin yazılım ve 
donanımıyla tedariki, kurulumu ve entegrasyonu

konularında çalışmalar yürütecek.
AYESAŞ tarafından yapılan açıklamada, NATO ile sözleşmenin
Haziran ayında imzalandığı ve hâlen kritik 
tasarım ve saha inceleme çalışmalarının devam ettiği 
belirtildi. Firma, aynı zamanda, söz konusu sistemin; 
eğitim, garanti ve başlangıç destek hizmetlerinden de 
sorumlu olacak. NCI Ajansı ile başka projelerde de çalışan
AYESAŞ, ACCS LOC1 Sabit Komuta Merkezleri Kurulumu
programında, ana alt yüklenici olarak faaliyetlerine devam
ediyor. Yapılan açıklamada, NCI Ajansı ile AYESAŞ arasında
imzalanan bu sözleşmenin, Türk savunma sanayisi 
firmalarının, NATO nezdinde önemli projelerde ana yüklenici
olarak daha fazla görev almasının önünü açması bakımından
büyük öneme sahip olduğu da vurgulandı.

E LECTRA IC firması, FPGA konusunda bir dizi seminer ve çalıştay düzenliyor. İstanbul’da 2-3 Kasım; Ankara’da ise 
5-6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek FPGA seminerlerine katılım ücretsiz olacak. Xilinx 7-Series / UltraScale / 

UltraScale+ FPGA’lere yönelik seminerler; İstanbul’da, Teknopark İstanbul Konferans Salonu’nda; Ankara’da ODTÜ 
Teknokent İkizler Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Seminerlerin dili ise İngilizce olacak. Bir diğer etkinlik
kapsamında ise ELECTRA IC ve PLC2 ortaklığında, Ankara’da, 9-11 Kasım tarihlerinde, 3 günlük “Compact ZYNQ for 
Hardware Designers” konulu eğitim düzenlenecek. Eğitim, ODTÜ Teknokent İkizler Binası, Silikon Blok A Salonu’nda 
gerçekleştirilecek. Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye, www.electraic.com/news/ İnternet adresinden 

erişilebilir.
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NATO’nun Tercihi AYESAŞ

ELECTRA IC’den FPGA Eğitimleri
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Organizatörleri tarafından,
“dünyanın önde gelen

savunma ve güvenlik 
etkinliği” olarak tanımlanan
DSEI fuarı, 15-18 Eylül 
tarihleri arasında, 
Londra’da gerçekleştirildi.
Sergi alanının; Hava, 
Kara, Deniz, Güvenlik, 
İnsansız Sistemler ve Sıhhi
Yenilik başlıkları altında
özel bölümlere ayrıldığı 
etkinlikte, bir dizi 
konferans ve seminer de 
gerçekleştirildi. Etkinliğe,
İngiltere hükümetinden 
katılım da üst düzeydeydi.
Savunma Bakanı Michael
Fallon, Savunma Tedarik
Bakanı Philip Dunne, Silahlı
Kuvvetler Bakanı Penny
Mordaunt, Savunma 
Personeli Bakanı Mark 
Lancaster, Savunma 
Bakanlığı Parlamento 
Müsteşarı Julian Brazier,
Küçük İşletmeler, Endüstri
ve Girişim Bakanı Anna 
Soubry ve Güvenlik Bakanı
John Hayes, etkinliği ziyaret
eden üst düzey yetkililer
oldu.
Türkiye, DSEI 2015’te, 
etkinliğin tek “Uluslararası
Partner” ülkesi olarak 
yer aldı. Türkiye’nin milli 
katılımı, Savunma ve 
Havacılık Sanayi İhracatçıları

Birliği (SSI) ile Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
arasında imzalanan iş birliği
protokolü kapsamında, SSI
tarafından organize edildi.
Fuara, Türkiye’den şu 
firmalar ve kuruluşlar 
katıldı: BMC, DEARSAN,
DenAr, FEMSAN, FİGES, 
HAVELSAN, Kilim Grubu,

MKEK, Menatek, OSSA, 
Otokar, ROKETSAN, 
Transvaro, TSKGV, TUSAŞ
ve YDS. DSEI 2015’te, Türk 
katılımından imza haberleri,
ROKETSAN cephesinden
geldi. Bunların ilki 
kapsamında ROKETSAN 
ve Lockheed Martin, yeni
nesil havadan karaya seyir

füzesi olan SOM-J’nin, 
F-35 uçağının dâhili silah 
istasyonuna entegrasyonu
konusunda bir iş birliği 
anlaşması imzaladı. Konuyla
ilgili ROKETSAN tarafından
yapılan açıklamaya göre,
sözleşme, Teknik Destek
Anlaşması’nın aktif hâle
gelmesini ve SOM-J’nin

uluslararası müşterilere
pazarlanmasını sağlayacak.
SOM-J’nin F-35 uçağına 
entegrasyonu, Blok 4 
yazılım sürümüne göre
planlandı. Uçuş testleri, 
ilk etapta, Türk Hava 
Kuvvetleri’nin F-16’larında
gerçekleştirilecek.
İkinci imza ise ROKETSAN

ile Thales UK firması 
arasında, bir mutabakat
muhtırası için atıldı. 
Muhtıra, ROKETSAN’ın 
ürettiği Hisar serisi alçak ve
orta irtifa hava savunma 
füzelerinde kullanılacak
lazer yaklaşma algılayıcısını
konu alıyor. Üretim hattı
ROKETSAN’da kurulacak 

algılayıcı, ayrıca Thales UK
ile birlikte uluslararası
müşterilere de pazarlanacak.
Fuarda yer alan Türk ve 
yabancı firmalarla ilgili 
öne çıkan konuları kapsayan
ayrıntılı haberlerimizi ise
MSI Dergisi’nin Kasım 
sayısında okuyucularımızın
ilgisine sunacağız.
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ROKETSAN ve Lockheed Martin, SOM-J’nin, F-35 uçağının dâhili silah istasyonuna 
entegrasyonu konusunda bir iş birliği anlaşması imzaladı.

ROKETSAN ile Thales UK arasında imzalanan mutabakat
muhtırası, Hisar serisi hava savunma füzelerinde 
kullanılacak lazer yaklaşma algılayıcısını konu alıyor.

Londra’da Türkiye’nin Bayrağını ROKETSAN Dalgalandırdı
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HAVELSAN’ın katkıları ile
Bilgi Güvenliği Derneği 

tarafından, Gazi Üniversitesi
ve Bilgi Güvenliği 
Akademisi (BGA) iş birliği 
ile 24-28 Ağustos tarihleri
arasında, Gazi Üniversitesi
Gölbaşı Yerleşkesi’nde 
düzenlenen, “Siber Güvenlik
Uzmanı Yetiştirme Eğitim
Kampı” sona erdi. 
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu
siber güvenlik uzmanlarına
yönelik eksikliğinin 
giderilmesi ve kapasite 
geliştirmek amacıyla 
düzenlenen kampın 
sonunda, başarılı 
katılımcılara sertifika 
verildi. Eğitim kampına, 
37 üniversiteden; lisans,
yüksek lisans ve doktora
programlarına kayıtlı, 
958 öğrenci başvurdu ve
aralarından sınavla seçilen
28 öğrenci, kampa davet

edildi. Kamp süresince,
yoğun eğitim faaliyetlerinin
yanı sıra akşamları da 
katılımcılar arasında 
düzenlenen çeşitli 
yarışmalar ile eğitimin 
uygulamalı çıktıları test
edildi. 27 Ağustos’ta 
gerçekleşen kapanış ve 
sertifika törenine, 
Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı Genel
Müdürü Orhan Akbaş ve 
HAVELSAN Genel Müdürü 
ve CEO’su Ahmet Hamdi
Atalay da katıldı. Törendeki
konuşmasının ardından 
Atalay’a, HAVELSAN’ın 
desteklerinden ötürü, 
Gazi Üniversitesi Rektörü
Süleyman Büyükberber 
tarafından teşekkür plaketi
sunuldu. Yetişmekte olan
siber güvenlik uzmanlarına
ödüllerini verenler arasında,
HAVELSAN Siber Güvenlik

Direktörü Mazhar Kani 
Hacıpaşaoğlu da yer aldı.
Gelişmeler, HAVELSAN 

tarafından, 1 Eylül’de 
yayınlanan basın bülteni ile
duyuruldu.

HAVELSAN’dan Siber Güvenlik Alanında Gençlere Yatırım
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İstanbul Havacılık 
Sektörü Yenilikçi 

İşbirliği Platformu Projesi
(İSTHP)’nin kapanış 
çalıştayı, “SAHA İstanbul’un
Kümelenme Şeklini ve 
Politikasını Belirleme” 
konusu ile 29 Ağustos’ta,
İstanbul’da gerçekleştirildi.
İstanbul Kalkınma Ajansı
tarafından desteklenen, 
Sabancı Üniversitesi 
Araştırma ve Lisansüstü
Politikaları Direktörü 
Dr. Volkan Özgüz 
liderliğinde; Sabancı 
Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve 
Koç Üniversitesi tarafından
yürütülen, İstanbul Sanayi
Odası ve Teknopark 
İstanbul’un da katkıda 
bulunduğu İSTHP’de; 
İstanbul’da, savunma, 
havacılık ve uzay 
sektöründe kümelenme
oluşturabilmek için 
stratejiler geliştirme 
hedeflendi. Bu kapsamda,
çeşitli konularda 
çalıştay ve farkındalık 
toplantılarının düzenlendiği
İSTHP kapsamında, 
29 Ağustos’ta 
gerçekleştirilen son 

çalıştayda, açılış 
konuşmasını yapan 
Dr. Özgüz, bu toplantıyı,
projeden sonraki adımların
daha iyi atılması için 
gerçekleştirdikleri ilk 
toplantı olarak gördüğünü
belirtti. İTÜ Uçak 
Mühendisliği Bölüm 
Başkan Yardımcısı Doç. 
Dr. Gökhan İnalhan ise 
konuşmasında, İSTHP 
hakkında bilgiler verdi. 
Doç. Dr. İnalhan, projede,
savunma, havacılık 
ve uzay sektörüne giriş 
bariyerleri konusunu da 
ele aldıklarını ve “kalite,
test ve sertifikasyon” 
konusunun öne çıktığını 
anlattı.
Daha sonra, çalıştayın 
ana konusu olan SAHA 
İstanbul’u ve hedeflerini
anlatmak için, sırası ile
SAHA İstanbul Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan 
Büyükdede ve Genel 
Sekreteri İlhami Keleş 
kürsüye geldiler.  
SAHA İstanbul Savunma,
Havacılık ve Uzay 

Kümelenmesi Derneği, 
İstanbul’da faaliyet 
gösteren 65.000 sanayi 
firmasının gücünü; 
savunma, havacılık ve uzay
alanında göstererek ortak
bir sinerji sağlanması 
hedefi doğrultusunda, 
İstanbul Ticaret Odası, 
İstanbul Sanayi Odası,
Deniz Ticaret Odası ve 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi gibi sivil toplum 
kuruluşlarının ve Savunma
Sanayii Müsteşarlığının
desteği ile 17 Mart 2015’te,
27 kurucu üyenin 
girişimleri ile kuruldu.
Merkezi Teknopark 
İstanbul’da bulunan 
küme, yılsonuna kadar, 
üye sayısını 300’e 
çıkartmayı hedefliyor. 
Büyükdede, Türkiye’nin 
hedeflerine vurgu yaparak,
kümelenmeyi, Türkiye’nin
hedeflerine ulaşmasında
yardımcı olmak için 
kurduklarını söyledi. 
Keleş ise çalıştayın 
amacının, “SAHA İstanbul’un
ana hedef alanları ve 

bu hedefe ulaşmak için
stratejileri ne olmalıdır?”
sorusunun cevabını aramak
olduğunu dile getirdi.
Çalıştayın açılış oturumunun
son konuşmacısı olan 
Sabancı Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Umut Ekmekçi, 
İSTHP kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetler
ve kümelenme kavramı 
ile ilgili bir sunum 
gerçekleştirdi.
Etkinlik, şu başlıklar 
altında gerçekleştirilen
grup çalışmaları ile 
sürdü:
n Kümelenme Hedefleri,
n Sertifikasyon, 

Altyapı ve Tesis 
Yatırımları,

n Kümelenme İşleyişi,
n Türkiye’deki Savunma,

Havacılık ve Uzay 
Kümeleri İşleyiş ve 
Organizasyon İşbirlikleri
ve

n Kümenin Uluslararası
İlişkileri.

İstanbul’un Savunma, Havacılık 
ve Uzay Alanındaki Kozu: SAHA İstanbul
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Spark Ölçüm Teknolojileri,
16 Eylül’de, Ankara’da,

Bilkent Hotel’de; 17 Eylül’de
de TÜBİTAK’ın Gebze’deki
yerleşkesinde, Savunma ve
Havacılık Sempozyumları
düzenledi. Her iki 
etkinlikte de test ve ölçüm
konusuna yönelik savunma
ve havacılık sektöründeki 
en son eğilimler ve 
Keysight Technologies’ın
yeni çözümleri anlatıldı.
Açılış konuşmaları, 
Spark Ölçüm Teknolojileri
Satış ve Pazarlama Müdürü
Cem Hoşgör tarafından 
yapılan ve sektör firmalarından
katılımcıların ilgi gösterdiği

sempozyumlarda, sabah
oturumlarındaki sunumlar,
Keysight Avrupa, Orta Doğu
ve Afrika Bölgesi Savunma

ve Havacılık İş Geliştirme
Müdürü Don Hamilton; 
öğle oturumlarındaki 
sunumlar ise Keysight 

Savunma ve Havacılık 
Ürün Planlayıcısı Richard
Overdorf tarafından 
gerçekleştirildi.

Simsoft, 16 Eylül’de, Bangladeş Silahlı Kuvvetleri ile zırhlı araç simülatörleri 
geliştirilmesine yönelik bir sözleşme imzaladı. Firma tarafından 18 Eylül’de

açıklanan sözleşme kapsamında, simülatörlerin; anahtar teslim üretimi, 
kurulumu ve kullanıcı eğitimleri gerçekleştirilecek.

Bangladeş Silahlı Kuvvetleri 
Simsoft Dedi

Spark Ölçüm Teknolojileri, Savunma 
ve Havacılık Sempozyumları Düzenledi
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Spark Ölçüm Teknolojileri Satış ve
Pazarlama Müdürü Cem Hoşgör

Keysight Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika Bölgesi Savunma ve Havacılık 
İş Geliştirme Müdürü Don Hamilton



Işıklar Askeri Hava Lisesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı 
Açılış ve Şeref Yemin Töreni, 1 Ekim’de, Bursa’da 

gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Abidin Ünal, Bursa Vali Yardımcısı Yalçın Bulut, 22’nci Hava
Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Cumhur Asparuk,
Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Hasan Küçükakyüz ve
Bursa Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık 
başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı törende, 
ilk konuşma, Işıklar Askeri Hava Lisesi Komutanı Hava 
Pilot Kurmay Albay Mehmet Latif Özgen tarafından 
gerçekleştirildi. Albay Özgen, konuşmasının başında şunları

söyledi: “Hava Kuvvetleri Komutanlığının çağıyla yarışan 
liderleri ve savaş pilotlarının mesleğe adımını attığı ilk ocak
olan bu kutsal yuvada, karşınızda duran tertemiz bakışlı 
193 genç, biraz sonra hayatlarının en unutulmaz anını 
yaşayacak ve şanlı bayrağımız altında şeref yeminlerini 
icra ederek birer havacı olacaklardır.” Velilere de seslenen
Albay Özgen, okula gösterdikleri teveccüh için teşekkür etti.
Albay Özgen, son olarak öğrencilere seslendi: 
“Hepimizin aydınlık geleceği için parolanız, çalışmak 
olacaktır. Asla başka bir yetenekle ikame edilemeyecek 
millî hazine değerindeki hava gücümüzü korumak, 

yüceltmek ve çağdaş seviyede tutmak için çok 
çalışmalı, çok yorulmalı ve çok öğrenmelisiniz.
Unutmayın ki yarınlar, yorgun ve bezgin 
insanlara değil, rahatını terk edebilen insanlara 
ait olacaktır.”
Albay Özgen’in konuşmasının ardından, okula 
yeni katılan 9’uncu sınıf öğrencileri, Şeref 
Yemini’ni ettiler; başarılı olan öğrencilere de 
takdir belgeleri verildi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin 
Ünal da törenin sonunda kısa bir konuşma 
yaparak; hava liselilere yeni eğitim-öğretim 
yılında başarı diledi ve ailelerine teşekkür 
etti.
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Işıklar Askeri Hava Lisesi, Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Hazır
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Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral

Abidin Ünal

Işıklar Askeri Hava Lisesi
Komutanı Hava Pilot 
Kurmay Albay 
Mehmet Latif Özgen
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Eskişehir Valiliği ile 
Eskişehir Havacılık 

Kümelenmesi (ESAC) 
arasında, “Yetkin İş 
Gücünün Keşfedilerek 
İstihdamın Arttırılması 
Projesi İşbirliği Protokolü”, 
15 Eylül’de, TEI’nin Eskişehir
kampüsünde düzenlenen 
törenle imzalandı. Törende
konuşan TEI Genel Müdürü
ve ESAC Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Mahmut 
Faruk Akşit, imzalanan 
protokolle, Teknik 
ve Mesleki Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin, aldıkları
mesleki eğitime ek olarak, 
sektörün ihtiyaçları 
doğrultusunda, profesyoneller

eşliğinde yönlendirilerek
Türkiye’nin kalifiye teknik
personel ihtiyacının 
karşılanmasına katkıda 
bulunmayı amaçladıklarını
belirtti. Konuşmasında, 
TEI ve ESAC’a projeye 
verdikleri destekten dolayı
teşekkür eden Eskişehir 
Valisi Güngör Azim Tuna ise
nitelikli mesleki ve teknik
eğitim almış, kendini 
çağın gereklerine göre 
yenileyen işgücüne ihtiyaç
duyulduğunu; projenin bu
bakımdan olumlu sonuçları
beraberinde getireceğini 
düşündüğünü söyledi.
Projenin ilk ayağı olan,
12’nci sınıf öğrencilerinin

TEI’deki stajları ise Milli 
Eğitim Bakanı Prof. 
Dr. Nabi Avcı’nın katılımıyla
30 Eylül’de, TEI tesislerinde
düzenlenen törenle
başlatıldı. Törende, proje ile
ilgili bilgi veren Dr. Akşit, 
öğrencileri, profesyoneller

eşliğinde, sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda
yönlendirerek Türkiye’nin
kalifiye teknik personel
ihtiyacının karşılanmasına
katkıda bulunmayı 
amaçladıklarını belirtti. 
Prof. Dr. Avcı da bir 
konuşma yaparak, Milli 
Eğitim Bakanlığı olarak
bütün meslek eğitimi 
alanlarında, ilgili sektörle
hem staj hem de müfredatın 
belirlenmesi anlamında
ortak çalışmalar 
yürüttüklerini söyledi. 
Konuşmaların ardından,
Prof. Dr. Avcı, temsili olarak
bir öğrenciye iş kıyafetlerini
ve yaka kartını vererek 
projeyi başlattı.

TEI’den Eğitime Büyük Destek

Son zamanlarda, Türk savunma sanayisinin mevcut 
durumu ve yönetimi ile ilgili konuların tartışılabileceği

uluslararası bir etkinliğin eksikliği hissediliyor. Bu eksikliği
gidermeyi amaçlayan Turkey Defence Week (Türkiye 
Savunma Haftası) 2015 etkinliği, 10-12 Kasım tarihleri 
arasında, Ankara Mövenpick Otel’de düzenlenecek.
Uluslararası savunma şirketlerini, Türk savunma sanayisinin
itici gücü olan kuruluş ve uzmanlarla bir araya getirmeyi 
hedefleyen Turkey Defence Week’e; Türk Silah Kuvvetleri,
Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM), TÜBİTAK ve NATO ile Çek Cumhuriyeti, Makedonya,
Slovenya ile İngiltere’nin savunma bakanlıklarından 
üst düzey yetkililer katılacak. Ortak girişim, ortak üretim 
ve teknoloji transferi anlaşmalarının Türkiye açısından 
öncelikli olduğu bir ortamda, Turkey Defence Week, Türk 
ve uluslararası şirketlerin buluşarak önemli ortaklıklar 
kurabileceği ve devam eden ya da planlanan projeler 
üzerinde anlaşabileceği bir platform olmayı amaçlıyor.

Etkinliğin dikkat çeken özellikleri arasında:
n Uzman konuşmacılar,
n Önceden planlanmış görüşmeler,
n Teknoloji sergi alanları,
n Özel iş ağı hizmetleri,
n Uluslararası yatırımcılarla buluşma fırsatları ve
n Potansiyel ortaklarla görüşmeler yapılıp hizmetlerin 
tartışılabileceği bir sergi alanı yer alıyor.
Etkinliğin ilk gününde, Türkiye’deki en son sanayi
katılım/ofset yönergelerinin tartışılmasına yönelik 
bir çalıştay düzenlenecek. Etkinliğin diğer günlerinde ise
kara, deniz ve hava alanlarındaki kabiliyetlerin ve 
iş fırsatlarının değerlendirildiği, 3 ayrı paralel oturum ile
tanklar, toplar, denizaltılar, muharip insansız hava araçları,
füze savunma sistemleri, elektronik harp, uydu aviyonikleri
ve taarruz helikopterleri gibi sistem ve platformlara 
ilişkin en son gelişmeler ve teknolojiler 
ele alınacak.
Yaklaşık 200 delegenin katılmasının beklendiği etkinlikle 
ilgili detaylı bilgilere ulaşmak ve kayıt işlemlerini 
gerçekleştirmek için, www.turkeydefenceweek.com 
adresi ziyaret edilebilir. MSI Dergisi okuyucuları, 
“MSITDW10” kodunu kullanarak, kayıt ücretinde %10 
indirimden faydalanabilirler.

Savunma Camiası, 
Turkey Defence Week ile
Uluslararası Ortaklarıyla 
Buluşacak
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TEI Genel Müdürü Dr. Mahmut Faruk Akşit ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı



Eurofighter konsorsiyumu, 11 Eylül’de yaptığı 
açıklama ile Kuveyt’in, yeni nesil muharip uçağı olarak

Eurofighter Typhoon’u seçtiğini duyurdu. Kuveyt, bölgede,
Suudi Arabistan ve Umman’ın ardından, Eurofighter 
Typhoon’u seçen 3’üncü ülke oldu. Gelişme ile ilgili 
yabancı basın organlarında yer alan haberlerde, Kuveyt’in,
uçağın pazarlanmasını üstlenen İtalya ve konsorsiyum
üyesi Alenia Aermacchi ile bir mutabakat muhtırası 

imzaladığı; anlaşmanın, Kuveyt’teki yasal onay sürecinin
ardından işlerlik kazanacağı ve Kuveyt’in, 22 adet 
tek kişilik, 6 adet de çift kişilik uçak alacağı bilgileri 
yer aldı.
Kuveyt’in siparişi ile konsorsiyumun aldığı toplam resmi 
sipariş sayısı da 599’a yükseldi. Eurofighter Typhoon; 
Almanya, Avusturya, İngiltere, İspanya, İtalya, 
Suudi Arabistan ve Umman tarafından kullanılıyor.

Eurofighter Typhoon,
Kuveyt Semalarını da Koruyacak

©
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Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın Işıl Oldu

Boeing tarafından 16 Eylül’de
yapılan açıklamada, Ayşem

Sargın Işıl’ın, Türkiye Genel 
Müdürü ve Ülke Temsilcisi olarak
atandığı bildirildi. Işıl, Boeing’in
Türkiye’deki kıdemli yöneticisi
olarak şirketin ülkedeki strateji,
entegrasyon, büyüme ve 
verimlilik çalışmalarını 
yönetecek. Boeing Türkiye’nin 
Ankara’daki merkezinde görev

yapacak olan Işıl, Boeing Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye
(MENAT) Başkanı Bernie Dunn’a bağlı olarak çalışacak.
Işıl, Boeing’e katılmadan önce, General Electric (GE)’in 
Türkiye’deki Devletle İlişkiler ve Politika Direktörü ve onun
öncesinde British Petroleum (BP) Türkiye’nin Dış İlişkiler
Müdürü olarak çalıştı. 10 yılı aşkın süreyle ABD Ankara 
Büyükelçiliği’nde Kıdemli Ekonomi Danışmanı olarak 
görev yapan Işıl, burada enerji, havacılık, sağlık ve 
telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere, 
ABD-Türkiye ticareti ve yatırım portföyü konularından 
sorumluydu.

Boeing ve İTÜ, Gençleri İHA’larla Tanıştırdı
Eylül ayının bir diğer gelişmesi kapsamında, Boeing ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye’nin 7 farklı 
bölgesinden gelen üniversite öğrencilerinin tasarladığı, 
en başarılı insansız hava araçlarını ödüllendirdi. Boeing 
tarafından 7 Eylül’de yapılan açıklamada; Akdeniz
Üniversitesi’nden katılan takımın tasarladığı insansız hava

aracı (İHA)’nın birinci olduğu, Fırat Üniversitesi ve 
Ege Üniversitesi’nin ise sırasıyla ikincilik ve üçüncülük 
ödülünü aldığı bildirildi. Birinci olan takım 10.000 lira para
ödülü kazanırken, ikinci ve üçüncü olan takımlar sırasıyla
5.000 ve 2.500 liralık para ödülünü kazandı. Takımlar, 
ödüllerini İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özkol 
ve Boeing International Türkiye ve Kuzey Afrika Strateji, 
Sanayi ve Kamu İlişkileri Yardımcı Direktörü Filiz Hayırlı 
Tepebaşı’nın elinden aldı.
Boeing tarafından finanse edilen İnsansız Hava Aracı Tasarım
Eğitimi ve Yarışması projesi kapsamında, İTÜ ve Boeing, 
Türkiye’nin 7 farklı bölgesindeki 7 ayrı üniversiteden 
öğrencileri davet etti. 32 öğrenci, İTÜ’nün; uçak tasarımı, 
aerodinamik ve uçuş kontrolü alanlarında uzman akademik
ve teknik personelinden, 7 günlük teknik ve uygulamalı 
eğitim aldı. Eğitimin sonunda, öğrenciler, 8 ayrı takım 
hâlinde, kendi İHA’larını tasarladılar ve masrafları proje 
tarafından karşılanan üretim malzemelerini ve elektronik
malzemeleri kullanarak, bu uçakların üretimini
gerçekleştirdiler. Öğrenciler tarafından tasarlanan ve 
üretilen İHA’lar, projenin son gününde düzenlenen gösteri
uçuşunda sergilendi.
Etkinlik ile ilgili görüşlerini açıklayan Tepebaşı, “Bu eğitim ve
yarışma sayesinde, bir uçak tasarımı ve üretimi için gereken
en temel araçların sağlanmasına katkıda bulunmaktan 
ve havacılığın geleceğine yönelik kalifiye işgücünü 
desteklemekten gururluyuz.” dedi. Prof. Dr. Özkol ise 
“İTÜ ve Boeing’in havacılık sektörünün çeşitli alanlarında 
birlikte çalışıyor olması, üniversite-endüstri iş birliğinin 
güzel bir örneğidir.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, 7’nci A400M 
uçağını da teslim aldı. 

İngiliz Savunma Bakanlığı 
tarafından 15 Eylül’de yapılan
açıklamada, bu teslimatın,
aynı zamanda A400M 
uçakları için Hizmet 
Teslimatı (In-Service 
Delivery / ISD) aşamasına
ulaşıldığı anlamına 
geldiği; böylece A400M 
filosunun, dünya genelinde
uzun süre operasyon 

yapabilecek noktaya ulaştığı
bilgisi yer aldı. Mevcut 
durumda 4 uçak, Brize 
Norton hava üssünde 
konuşlu olarak görev 
yapacak. Geriye kalan 
3 uçak ise A400M’nin 
operasyonel kabiliyet 
kilometre taşına ulaşması
öncesinde, İngiltere’ye 
özel öz savunma sistemlerle
donatılıyor olacak. Bu 
kabiliyete, gelecek sene

ulaşılması planlanıyor.
İngiltere’nin A400M 
filosunun 1.000 uçuş 
saatini Eylül ayında 
geçmesi; envantere 
giren ilk uçağın ise 
küresel A400M 
filosunun uçuş saati 
lideri olması öngörülüyor. 
Airbus Defence and 
Security, 15 Eylül’de 
yaptığı açıklamada, 
uçakların İngiltere 

envanterindeki görev 
başarı oranını, %90’ın 
üzerinde olarak 
bildirdi.
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İngiltere, A400M’leri ile Dünya Geneli Operasyonlara Hazır
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Saab’dan 
Meskûn Mahal için 
Yeni Kamuflaj Çözümü

Saab, Barracuda 
Mobil Kamuflaj Sistemi

(Mobile Camouflage
System / MCS) için 
meskun mahal 
muharebelerine yönelik
olarak geliştirdiği 
yeni kamuflaj 
konfigürasyonunu, 
29 Eylül’de tanıttı. 
Kullanım yerine özel 
olarak optimize edilen
renklerde ve özelliklerde
tasarlanan Barracuda
MCS; gözle görülen ışık,
kızılötesi ve geniş 
bant radar dalga 
boylarında görünmezlik 
ve maskeleme sağlıyor.
Saab yetkilileri, meskun
mahalde tespit ve 

angajman mesafelerinin
çok kısa olduğuna; 
böyle bir ortamda karar
vermek için birkaç 
saniye kazandıracak 
çözümlerin kritik 
öneme sahip olduğuna
vurgu yapıyor. 
Saab, DSEi 2015 fuarı 
sırasında da İngiltere’nin
yeni nesil zırhlı 
araçlarının geliştirildiği
Ajax (eski adı ile Scout) 
programı kapsamında,
Barracuda MCS çözümü
için General Dynamics UK 
ile bir sözleşme 
imzaladı. Barracuda 
MCS, 50’den fazla 
ülke tarafından 
kullanılıyor.

©
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7’nci A400M uçağını da teslim alan 
İngiltere’nin A400M filosu, dünya genelinde 

uzun süre operasyon yapabilecek noktaya ulaştı.



Geçit Töreni’nde, çeşitli
okul ve birliklerin geçi-
şinin ardından, TSK

envanterindeki araçlar sahne
aldı. AH-1 Cobra, BLACK
HAWK ve COUGAR helikop-
terleri ile F-16 ve F-4/2020
uçakları uçarak geçerken,
yerde de sırası ile KASIRGA
300 mm çok namlulu roketatar
sistemleri, YILDIRIM 600 mm
füze sistemi, FIRTINA 
kundağı motorlu obüsleri,
ATILGAN ve ZIPKIN Kaideye
Monteli Stinger (KMS) sis-
temleri, Leopard 2 ve M60
tankları, zırhlı muharebe
araçları ve tank taşıyıcı üze-
rinde nakledilen KUNDUZ
amfibi zırhlı muharebe istih-
kâm iş makineleri, protokolü
ve halkı selamladı.
Türk savunma sanayisi fir-
maları, bu noktadan sonra
sahneye çıktı. Sektör adına
açılışı, yerde TSKGV, havada
ise HÜRKUŞ yaptı. HÜRKUŞ,
kısa gösterisinde, akrobatik
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30 Ağustos Törenlerine 
Savunma Sanayisi Damgası
30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi, bu yıl da 
Ankara’da, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere, devletin zirvesinin katıldığı Geçit Töreni’ne 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sergisi’ne sahne oldu. 
Bu yılın sürprizi ise törende, çeşitli unsurların geçişinin 
ardından, sırası ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı (TSKGV) şirketleri ile FNSS ve Otokar firmalarının
ürünlerinin de boy göstermesi oldu. Bu ürünlerin bir 
bölümü, ayrıca, Geçit Töreni’nin gerçekleştirildiği 
Atatürk Kültür Merkezi’nin yan tarafında açılan 
TSK Sergisi’nin yanında sergilendi. 
K. Burak Codur / b.codur@savunmahaber.com

ROKETSAN, geçit töreninde, kaideye monteli CİRİT (solda) ve taktik kamyon üzerinde şekillendirilmiş HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'ni (sağda) de sergiledi.



yeteneklerini sergileyerek iz-
leyicilerden tam not aldı.
Geçit Töreni’nin kurgusu kap-
samında, TSKGV ve yetenek-
leri somut birer kara aracı ile
anlatılamayacak firmalar, rö-
morklarında kendilerini anla-
tan afişleri ya da ürünleri
taşıyan tırlarla törene katıldı.
Törende sektörün öncülüğünü
yapan TSKGV, tüm vakıf fir-
malarının bilgilerinin bulun-
duğu afişi taşıyan tır ile geçit
törenine katıldı. TSKGV tırını,
ASELSAN’ın ürün ve sistem-
leri izledi. ASELSAN, uydu
muhabere ve uzaktan komu-
talı silah sistemlerini, bir tırın
römorkunda sergiledi. Daha
sonra, sırası ile FNSS ZMA-30
platformu üzerinde şekillen-
dirilmiş Kundağı Motorlu Oto-
nom Alçak İrtifa Hava
Savunma Füze Sistemi ve 
35 mm uçaksavar topu taşıyan
KORKUT SSA platformları,
Kara Konuşlu Radar Aldatma
(KORAL) Sistemi, SERHAT
havan tespit radarı, KORKUT
hava savunma radarı ve 
Taktik Saha Muhabere Sistemi 
(TASMUS) geçiş yaptı. 
ASELSAN’ın ardından, TUSAŞ
da afiş taşıyan bir tanıtım tırı
ile geçit törenine katıldı.

TUSAŞ’tan sonra, ROKETSAN
sahne aldı. İlk olarak SOM’dan
HİSAR hava savunma füzesine,
MIZRAK-U ve MIZRAK-O’dan
CİRİT’e, 300 mm roketten de-
nizaltı savunma harbi roketine
kadar ROKETSAN’ın tüm mü-
himmat ailesi, bir tırın römor-
kunda geçiş yaptı. Daha sonra,
hem 122 mm hem de 107 mm
roketleri atabilen çok namlulu
roketatar sistemi, 300 mm ro-
ketleri taşıyan çok namlulu
roketatar sistemi, kaideye
monteli CİRİT ve taktik kam-
yon üzerinde şekillendirilmiş
HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Sa-
vunma Füze Sistemi sergi-
lendi.
HAVELSAN ise yeteneklerini
“Komuta Kontrol Savaş Sis-
temleri”, “Simülasyon, Eğitim
ve Test Sistemleri” ve “Siber
ve Güvenlik Sistemleri” konulu
afişleri taşıyan, 3 tır ile anlattı.
Benzer şekilde, İŞBİR elektrik
ve ASPİLSAN da afiş taşıyan
birer tır ile törene katıldı.
TSKGV şirketlerinin ardından,
tören, FNSS’nin araçları 
ile devam etti. FNSS adına;
SABER 25 kuleli PARS 8x8,
PENÇE uzaktan komutalı ku-
leli AV-8, PARS 6x6 Kimyasal,
Biyolojik, Radyolojik, Nükleer
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TSKGV tanıtım tırı

Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa 
Hava Savunma Füze Sistemi (solda) 

ve KORKUT SSA (sağda)

Kara Konuşlu Radar Aldatma (KORAL) Sistemi

Hem 122 mm hem de 107 mm roketleri atabilen çok namlulu roketatar sistemi
(solda) ve 300 mm roketleri taşıyan çok namlulu roketatar sistemi (sağda)
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(KBRN) aracı ve ZMA-15
araçları geçiş yaptı.
Törende sahne alan son
firma, Otokar oldu. COBRA II,
ÜÇOK uzaktan komutalı ku-
leli ARMA 6x6 komuta aracı,
bir tanesi BOZOK-25 kuleli 
2 adet ARMA 8x8 aracı ve
TULPAR’ın ardından, geçit tö-
reninin karadaki kısmı, her-
kesin merakla beklediği 
2 adet ALTAY tankının geçişi
ile sona erdi.

Geçit Töreni, havada, önce
T129 ATAK helikopterinin,
daha sonra da Türk Yıldız-
ları’nın gösterisi ile devam
etti. T129 ATAK, çeşitli ma-
nevralar ve yakından geçişler
yaptığı, uzun bir hava göste-
risi icra etti. Helikopter, tö-
renleri izlemeye gelen halkın
da yoğun ilgisi ile karşılaştı;
pek çok izleyici, helikopteri
daha yakından takip edebil-
mek için, törenin kara kısmını
izlemek için bulunduğu yeri
terk etti. Türk Yıldızları ise
her zaman olduğu gibi 7’den
70’e tüm izleyicileri etkileyen
bir performans sergiledi.
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Törene, ALTAY tankının 2 prototipi de katıldı.

TULPAR, kamuoyunun önüne, hareket halindeyken 
ilk defa 30 Ağustos'ta çıktı.

T129 ATAK, çeşitli manevralar 
ve yakından geçişler yaptığı, 
uzun bir hava gösterisi icra etti.

HÜRKUŞ, akrobatik 
yeteneklerini sergileyerek 
izleyicilerden tam not aldı.

PARS 6x6 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) aracıPENÇE uzaktan komutalı kuleli AV-8
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7. DSS ÖZEL

T ürkiye için savunma ve havacılık sanayisi; sürekli gelişim gösteren, göstermek 
zorunda olan, önemli bir sektör. Türk savunma ve havacılık sektörü, dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de teknoloji ve inovasyon odaklı bir şekilde gelişimini 

sürdürüyor.
Dünya çapında rekabet edebilmek için, sadece ithal eden değil, ihracat odaklı üretim 
yapan ve hatta yüksek teknoloji ihraç eden bir sektöre sahip olmak zorundayız.
Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmalı, yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. 

Bizler, bunun bilinci ve ilerlemenin azmiyle her güne yeni bir artı katarak yolumuzda yürüyoruz. Başta Savunma 
Sanayii Müsteşarlığımız olmak üzere, gerek ilgili bakanlıklarımız gerekse hükümetimiz, sektörün gelişimine 
önemli katkılar sağlıyor. Bu kapsamda, Ar-Ge’ye verilen desteğin sektör için öneminin farkında olunması, 
bizleri yüreklendiriyor.
Bugün, dünya ile rekabet edebilen ürünler ortaya koyan, yenilikçi projeler geliştiren bir sektöre sahibiz. 
Eğitim uçağını tasarlayıp üreten, muharebe gemisini suya indiren, farklı insansız hava aracı projeleri yürüten; zırhlı 
kara araçları, helikopter, füze sistemleri, piyade tüfeği gibi ürünlerle geniş bir yelpazede uluslararası arenada 
boy gösteren bir sektöre sahibiz. Bu ürünlerimiz, şüphesiz ki ihracat performansımızı daha da yukarılara taşıyacak.
Yılda 2 milyar dolara yaklaşan ihracat performansıyla savunma ve havacılık sanayisi, Türkiye’nin en önemli ihracat 
kalemlerinden biri olmaya aday. Her yılı, bir önceki yıla göre, Türkiye’nin genel ihracat artış oranının üzerinde 
bir artış oranıyla kapatmayı başaran Türk savunma ve havacılık sektörü, 2014 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 18,7 
artışla 1 milyar 647 milyon dolarlık ihracat performansına ulaştı.
Bu rakamın daha da yukarı çıkabilmesi için, ihraç edilen ürünlerin; son kullanıcısı tarafından beğenilmesi ve hem 
teknik özellikleri ile hem de rekabetçi bir fiyat politikasıyla rakiplerinin önüne geçebilmesi gerekiyor. Bu şekilde,
farklı alanlarda dahi olsa firmalarımıza en doğru referans, yine o ülkeye ihracat yapan Türk firmaları olacaktır. 
Bu açıdan bakacak olursak deniz platformlarına yönelik ürün ve hizmet geliştiren firmalarımız, yurt dışında sahip 
oldukları prestij sayesinde, Türk savunma ve havacılık sanayisinin hedef pazarlarda tercih edilen, aranılan bir konuma 
gelmesinde çok önemli bir rol üstlenmişlerdir. Çok geniş ürün yelpazesine sahip bu firmalarımız, müşterilerinin 
talep ve isteklerine çok hızlı bir şekilde yanıt vererek hem ihracatımızı hem de diğer alanlarda faaliyet gösteren 
firmalarımızın ve Türk savunma ve havacılık sanayisinin saygınlığını ve bilinirliliğini arttırıyor.
Sektörümüz ve ihracatımız için önemli görevler üstlenen bu alana yönelik, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Deniz Sistemleri 
Semineri’nin, sektöre önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Buna benzer etkinlikler sayesinde, firmalar arasındaki 
iletişim artıyor; sektörün karşılaştığı sorunlara karşı ortak akla dayalı çözümler üretilebiliyor. Yaşanılan tecrübeler de 
başka firmalarımıza yol gösteriyor.
Bu tip etkinlikleri öne çıkararak sektörümüz tarafından dikkat edilmesini sağlayan MSI Dergisi’ne, göstermiş olduğu 
hassasiyetten dolayı teşekkür ederim.
MSI Dergisi aracılığıyla tüm okuyucularınıza saygılarımı sunarım.

Latif Aral ALİŞ
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı

Denizcilik Firmalarımız, 
Türk Savunma ve Havacılık 
Sanayisinin Saygınlığını 
ve Bilinirliliğini Arttırıyor
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MSI Dergisi: Türk savunma sanayisi,
deniz araçları konusunda iyi bir noktada;
su üstü platformlarında, artık tüm 
projelerde ana yükleniciler Türk 
firmaları oluyor. Siz nasıl görüyorsunuz
sektörü?
Müjdat ULUDAĞ: Merhaba. Bütün MSI
Dergisi okuyucularını selamlıyorum.
Doğru, savunma sanayimiz, deniz plat-
formlarında iyi durumda. Bu durumu
devam ettirme motivasyonumuz da var.
Sektörün bugünkü durumuna gelmesine
yardım eden güçlü parametreler var. Ül-
kemiz ekonomisinin son yıllardaki istik-
rarı ve Savunma Sanayii Destekleme
Fonu’na ayrılan ödenek; Deniz Kuvvetle-
rimiz, tersanelerimiz, başta Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)
şirketleri olmak üzere alanında yetkin

7. DSS ÖZEL

Askeri deniz platformları, Türk savunma sanayisinin, 
tasarım ve üretim tecrübesinin çok daha fazla olduğu 
bir çalışma alanı olarak öne çıkıyor. Özel sektörün de 
önemli bir payının olduğu bu sektör, gerek yapılanma 

gerekse sürdürülebilirlik konularında kritik bir 
süreçten geçiyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 

Deniz Araçları Daire Başkanı Müjdat Uludağ ile 
projeleri, sektörün nasıl yapılanması gerektiğini ve 

sürdürülebilirlik için ihracat cephesinde 
neler yapılması gerektiğini konuştuk.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

SSM Deniz Araçları Daire Başkanı Müjdat Uludağ:   

“İç pazarda rekabet yerine, 
dış pazarda başarı hedeflenmeli”
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Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD), en yüksek bütçe 
ve en uzun inşa süresine sahip proje olarak öne çıkıyor.
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şirketlerimiz ve SSM. Birincisi, ekonomi-
mizin gücünün hakkını vermemiz lazım;
o olmadan ileri teknoloji yatırım yapma-
mız da yetkin iş gücü istihdamı sağlama-
mız da imkânsız. İkincisi, Deniz
Kuvvetlerimizin yetkinliği. Diğer kuvvet-
lerde olmayan bir kabiliyet var Deniz
Kuvvetlerimizde. Kendi platformlarını di-
zayn edebilecek ekipleri, inşa edebilecek
tersaneleri, Ar-Ge faaliyeti yapabilecek
kadroları var. Bu altyapı, ne istediğini
bilme ve projeleri takip etme konusunda,
önemli bir güç kazandırıyor kuvvete.
Diğer sacayağı, özel sektör tersaneleri-
miz. İlk tersanelerimizi, 1200’lerin ba-
şında, Sinop ve Alanya’da kurmuşuz; "iki
denizin sultanı" olmuşuz. Bugünkü
Haliç, Camialtı, Taşkızak tersaneleri,
Tersane-i Amire adı ile 1450’li yıllarda
kurulmuş. Yani millet olarak bu toprak-
larda 750 yıldan fazla bir zamandır gemi
inşa eden bir kültür oluşturmuşuz. Ak-
deniz, Türk Denizi olarak anılır hâle gel-
miş ise donanma oluşturmadan bu
mümkün olur muydu? Tarihi arka planı
ve nesillerden nesillere aktarılan bu bi-
rikimi fark etmek ve hakkını vermek

lazım. Geleneksel olarak özel sektör ter-
sanelerimiz, nerdeyse 30 yıldır bugünkü
tempoda gemi inşa ediyorlar. Şu an Üre-
tim İzni Belgesi’ne sahip tersanelerimiz,
bugüne kadar, ticari pazar için, küçüklü
büyüklü, toplamda 1.000 adetten fazla
gemi inşa etmiş. Ülkemizde, sadece
geçen sene, faal 54 tersanede, 250 gemi
inşa  edilmiş. Sektörün, 4 milyon 200 bin
DWT (deadweight tonnage / net ağırlık
tonajı,) kurulu gücü; 20 bin çalışanı var.
Türkiye, bugün süper yat sınıfında, ner-
deyse dünya 3’üncüsü konumunda. Tüm
bunları şunun için anlatıyorum. Bu sek-
törde; dizayn, planlama, satın alma ve
inşa süreçlerinde çok iyi kadrolar yetişti;
bu altyapı, bizim için büyük avantaj. Bir
diğer sacayağı TSKGV şirketlerimiz. 
Tersanelerin gemi inşa kabiliyetleri,
ASELSAN ve HAVELSAN gibi şirketleri-
mizin ürünleri ile askeri vasfa ulaşıyor.
Silah ve sensör konusunda ne kadar
özgün ve güçlü iseniz askeri alanda da o
kadar öne çıkıyorsunuz. Gemiyi askeri
gemi yapan, üzerinde bulunan ve bu fir-
malarımız tarafından tasarlanıp üretilen
sistemler. Burada da iyiyiz. Birçok özgün

projemiz başlatıldı; devam ediyor ve gün
geçtikçe sektöre olan güvenimiz artıyor.
Birçok firmamız, temel teknolojilerde
önemli pozisyonlar üstlenmiş durumda.

MSI Dergisi: Hava ve kara araçları 
sektörleri ile karşılaştırıldığında, 
deniz araçları sektörünün mühendislik
ve Ar-Ge yetenekleri ile ilgili olarak; 
tersanelerin mühendislik ekiplerini 
projeleri aldıkça oluşturdukları ve 
projeler tamamlandığında, bu ekiplerin
dağıtıldığı şeklinde bir algı bulunuyor.
Sizce bu durum gerçekten böyle mi;
yoksa sektör kendini iyi anlatamıyor mu?
Müjdat ULUDAĞ: Açıkçası, faaliyet ala-
nında gelecek gören her tüccar, yatırı-
mını büyütür; daraltmaz. Demek ki
bizim, tersanelere gelecek göstermemiz
ve büyümekten çekinmemelerini sağla-
yacak ortam oluşturmamız gerekiyor.
Havacılık platformlarında tedarikçiler
daha sınırlı ve yeterince fonlanıyorlar da.
Birçok proje, tek kaynak veriliyor. Tersa-
nelerimiz ise kıran kırana rekabet ile iş
alıyorlar. Sınırlı da olsa bu durumu ben
makul görüyorum.



28

MSI Dergisi - Ekim 2015                                                                                                                                          www.milscint.com

Sadece belli tersanelerimizi alanlarında
uzmanlaştırmalıyız ki markalar çıkarta-
bilelim ve buralardaki yetkin kadroları
daha da büyütebilelim. Bunun için yap-
mamız gereken şeylerden birini burada
anmak isterim. İhtiyaç sahibi kurumları-
mızın, projeleri, özgün dizayn geliştir-
meye yeterli vakti ayıracak kadar önce
talep etmesi gerekiyor. Dizayn ve inşa bir-
likte ihaleye çıktığımızda, zaman baskısı,
bazen tersanelerimizi hazır dizayn kullan-
maya itiyor. Bunu istemiyoruz. Üstelik
muhammen bedel çalışması yapacak bil-
giler de elimizde olmuyor. Hâlbuki dizaynı
yapıp performansı iyi bir şekilde çalışabil-
mek için buna yeterli vakti ayırmak lazım.
Doğrulanmış bir dizayn ile inşa ihalesine
çıkmamız, bir çok avantaj getirecektir.
Bir de şunu belirtmem lazım; değişen iş
yüküne göre, bazı tersanelerimizden
kadro ayrılması söz konusu oluyor ise
bile bu kadrolar, aslında bir havuzda kal-
maya devam ediyor. Sektör dışına çık-
mak yerine, iş yükü fazla olan diğer
tersanelere geçiyorlar. Bu durum, sa-
vunma sektörünün merkezi Ankara’da
da böyle. TSKGV şirketleri dışındaki
hemen her şirkette, devam eden iş yü-
küne göre, uzman kadrolar yer değişti-
riyor ve bir gün bir firmada gördüğünüz
uzmanı, başka bir gün başka bir projede
işi yapacak başka bir firmada görürsü-
nüz. Şu an iş yükü peşi sıra devam eden
bazı tersanelerimizde, dizayn kadroları,
ya 100 kişiye yakın rakamlara ulaşmış ya
da şirketleşerek tüm sektöre hizmet ve-
rebilir hâle getirilmiştir.

Dışarıdaki Pazar 
Çok Daha Büyük
MSI Dergisi: Türkiye’de deniz platformları
ile ilgili projelere bakıldığında, harp gemileri
ile ilgili sürekli bir iş hacminin var olduğu
yorumu yapılabiliyor. Diğer alanlarda ise şu
anda yürütülen projeler tamamlandığında,
yeni gemi inşa projelerinin, en erken orta
vadede gündeme geleceği görülüyor. 
Örneğin destek gemileri alanında MOSHIP, 
RATSHIP ve Sismik Araştırma Gemisi gibi
platformların yenileri, belki bir 15 sene sonra
gündeme gelebilecek. Size göre kısa ve orta
vadede sektörü nasıl bir yurt içi iş hacmi
bekliyor?
Müjdat ULUDAĞ: Destek gemilerini, sa-
dece Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı kap-
samında değerlendirmemek lazım. Şu

an Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
için yaptırdığımız Sismik Araştırma Ge-
misi, Sağlık Bakanlığımız ile görüşmele-
rini devam ettirdiğimiz Hastane Gemisi
de bizim usullerimiz ile sektöre dönüyor;
dönecek. SSM kadrolarında, işi sadece
gemi inşa olan, 50 kadar; çoğunluğu mü-
hendis ve destek gruplarından yetkin ça-
lışan var. Bu grubu, her platform
projesinde olduğu gibi, alt sistemlerde
de çok büyük kadrolar destekliyor.
Radar, navigasyon, silah, farklı diğer
sensör ve yazılımlar için çalışan yüzlerce
uzman var SSM’de. Deniz platformu ih-
tiyacı olan bir kamu kurumunun, bu işi
yapabilmek için benzer bir kadro kur-
ması yerine, ihtiyacını SSM eli ile karşı-
laması, kendileri için büyük kolaylık;
kamu adına da buradaki bilgi birikimin
devamlılığına katkı sağlayacaktır.
Bugün, sözleşme altında yürüttüğümüz,
14 farklı sınıfta gemi inşa projelerinin
bütçesel büyüklüğü, 5,5 milyar dolar
mertebesindedir. Bununla birlikte, Deniz
Kuvvetlerimizin ihtiyacı için, kısa ve orta
vadede başlatmayı planladığımız 20
proje ile bu rakam, 12 milyar dolar mer-
tebesine çıkacaktır. Planlama aşama-
sında olduğumuz projelerin içerisinde,
yüksek bütçeli fırkateyn ve korvet sınıfı
harp gemileri olduğu gibi, çeşitli sınıf-
larda çıkarma, destek ve karakol gemi-
leri de bulunuyor. Bunların arasında;
LCAC, Hücumbot, Denizde İkmal ve Mu-

habere Destek Gemisi gibi ilk defa inşa
edilecek gemiler ile çeşitli alüminyum ve
kompozit gövdeli süratli botları sayabili-
riz. Destek gemileri sınıfında da yeni pro-
jeler gelmeye devam ediyor.
Bu bahsettiğimiz projelerin tersaneleri-
mize sürekli iş yükü çıkartıp çıkartama-
yacağına konsantre olmayalım.
Tersanelerin, yurt dışına satış yapama-
dıkları sürece, bu alanda büyümeleri
mümkün değil. Sektörde 2 tersane bile
olsa mesele sadece ülke ihtiyaçlarını
karşılamak değil. Kuvvetin zaten 2 ter-
sanesi var. Dışarıdaki pazar çok daha
büyük. Buraya strateji geliştirmek lazım.
İşletme maliyetleri büyük tersanelerimiz
askeri gemi satamamışken küçük olan-
lar daha fazla ihracat yapabiliyorlar.
Bugün bazı tersanelerimizin ihracat po-
tansiyeli iyi iken diğerlerinin de gayret-
lerinin daha da arttırılması lazım ve buna
SSM olarak biz de destek vereceğiz.
Cumhurbaşkanımızın hemen her yurt
dışı ziyaretinde, rica etmemiz durumunda,
taleplerimiz kendi ağzından muhatapları-
mıza iletiliyor ve tersanelerimizin, bu lobi
faaliyetini ihmal etmemesi lazım. Devle-
timizin her kademesi, özel sektöre des-
tek vermek için gayret gösteriyor.
Yonca-Onuk ve ARES, kompozit tekne
satışı konusunda iyi pozisyon aldılar. 10’a
yakın ülkede ürünlerimiz var. DEARSAN,
Hazar bölgesine iyi satış yaptı. Hepsini
tebrik ediyoruz. Dünya ekonomisindeki

7. DSS ÖZEL

Planlama aşamasında olduğumuz projelerin içerisinde, yüksek 
bütçeli fırkateyn ve korvet sınıfı harp gemileri olduğu gibi, çeşitli 
sınıflarda çıkarma, destek ve karakol gemileri de bulunuyor. 
Bunların arasında; LCAC, Hücumbot, Denizde İkmal ve Muhabere
Destek Gemisi gibi ilk defa inşa edilecek gemiler ile çeşitli 
alüminyum ve kompozit gövdeli süratli botları sayabiliriz. 
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Amerikan LCAC, 
Hava Yastıklı Çıkarma 
Aracı Projesi kapsamında
tedarik edilecek araçlara 
bir örnek oluşturuyor.

LCAC'de de kullanılan
Vericor TF50 gaz
türbini, Türk Tipi
Hücumbot projesi 
için de gündemde.
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resesyon ve potansiyel müşterimiz olan
petrol üreten ülkelerin, petrol fiyatının
düşmesi ile birlikte savunma harcama-
larında kesintiye gitmesi, tüm savunma
sektörü için sıkıntı oldu. Yurt dışındaki
rakiplerimiz, özellikle Avrupa’nın marka
tersaneleri. Burada, lobi ve finans güç-
lerimizi konsolide etmemiz şart. Başarılı
olmamız için, ülke ve ürün bazlı konsant-
rasyonun, tersane sahipleri / yöneticileri
mertebesinde olması lazım. Zaten ihra-
cat yapabilen tersanelerimiz de bunu be-
cerebilmiş olanlar. Mesela sorduğunuz
bu Destek Gemilerinde, ciddi bir pozis-

yona ulaştık. İstanbul Denizcilik, bu pro-
jelerde, dünyada hiç yapılmamış; ilk defa
bizim için tasarlanıp yapılan bazı alt sis-
temler ile uğraştı. Onlar da biz de ABD
menşeli bazı işlemleri bitirmekte zorlan-
dık; ama sürecin sonunda, ben inanıyo-
rum ki bu gemiler, çok müşteri bulmaya
aday. İstanbul Denizcilik, ürünlerini, her
platformda tanıtmaya devam etmeli.
Amfibi gemilerimizde ADİK çok başarılı.
Büyük tip gemileri yapacak, hem altya-
pıları hem de oturmuş kadroları var.
Sektördeki güçlü algılarını bir ihracat
başarısı ile taçlandırmaları şart.

MSI Dergisi: Sektörün ihracat 
performansını nasıl buluyorsunuz? 
Öngörülerinizi paylaşır mısınız?
Müjdat ULUDAĞ: Türkiye, gemi inşa ala-
nında, dünya pazarında öncü ülkeler içe-
risinde yer alıyor. Türkiye’deki, iç talebin
milli ürünler ile karşılanmasını hedefle-
yen stratejiler neticesinde, bugün, ülke-
mizde, askeri gemi inşa sanayisinde
ciddi ölçüde tasarım, üretim ve enteg-
rasyon kabiliyetleri kazanılmış ve ortaya
milli ürünler konulmuştur. Ancak, mü-
teakip dönemde, planlanan projeler ve
askeri gemi inşa sanayisinin ihtiyaçları

7. DSS ÖZEL
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Bot üreticisi 
tersaneler arasında 
yer alan ARES'in,
ARES 42 HECTOR sınıfı 
sahil güvenlik botu.
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gözetildiğinde, kazanılan yeteneklerin
geliştirilerek sürdürülebilmesi için, ihra-
cat başarısına ihtiyaç duyulmaktadır. İç
pazarda rekabet yerine, dış pazarda ba-
şarı hedeflenmeli; dünya pazarındaki fır-
satlar ve talepler önceden tespit edilmeli
ve çevreye duyarlı düşük yakıt tüketimli
tasarımlara yönelerek özgün ürünler or-
taya konulabilmelidir.
Türkiye’de denizcilik sektörü, kendi ta-
sarımını yapabilir hâle gelmiştir. Askeri
tersanelerin sahip olduğu tasarım kabi-
liyetinin ihracata dönüştürülemediği
dikkate alındığında, sürekli ve nitelikli
bir tasarım gücünün sürdürülebilirliği-
nin sağlanabilmesi için, tasarım kabili-
yetinin de özel sektör bünyesinde ve
sınırlı sayıda yapıların altında toplan-
ması düşünülebilir. Burada, sektörümü-
zün zorlandığı konu şu: Yapılan bir
tasarımın ilk alıcısı kendi devletimiz ol-
mazsa yabancı müşteriler tercihlerini
bizden yana kullanmıyor. Yani daha
kendi devletimiz tarafından tedarik edil-
memiş ve böylece referans oluşturama-
dığımız bir üründe, kimse ilk alıcı olmak
istemiyor. Uluslararası pazarda karşı-
mıza çıkan rakipler, Avrupa’nın en
büyük markaları. Üstelik tasarımınıza
koyacağınız muhtelif kritik alt sistem-
lerde de tahdit yememeniz lazım. So-
nuçta savunma sanayisinde, ihracat
lisansı alamadığımız alt sistemler nede-
niyle kardeş ülkelere bile zaman zaman
platform satamadığımız örneklere şahit

olduk. Gemi alt sistemlerinden ziyade,
özellikle silah ve sensör imalatçısı şir-
ketlerimize bu alanda çok büyük sorum-
luluk düşüyor.
Askeri denizcilik sektöründe ihracat ba-
şarısının sağlanması, öncelikle müşteri
ihtiyacına cevap verebilen özgün ürünle-
rin ortaya konulabilmesini gerektiriyor.
Ülkemizde gerçekleştirilen MİLGEM,
YTKB, LCT, LST, LPD, MOSHIP, KURYED
gibi projeler ile Türkiye’de; korvet, kara-
kol botu, kompozit bot, amfibi gemiler ve
destek gemileri sınıflarında özgün ürün-
ler ortaya koyulmaya başlandı. Su üstü
gemilerinde elde edilen tasarım, üretim

ve mühendislik kabiliyetinin yanı sıra ül-
kemizde denizaltı alanında da üretim ve
montaj kabiliyetleri bulunuyor.
Müsteşarlığımızın son yıllarda yürüttüğü
projeler, imzalanan sözleşmeler, ger-
çekleştirilen başarılı teslimatlar ve açı-
lan yeni ihaleler sonucunda, özel sektör
tersaneleri:
n Askeri gemi dizaynı, inşası, donatım

ve entegrasyonu,
n Test tecrübeler,
n Garanti, entegre lojistik destek ve 

risk yönetimi
konularını başarıyla icra edebilecek bilgi
ve tecrübeye ulaştılar.

Ülkemizde gerçekleştirilen MİLGEM, YTKB, LCT, LST, LPD, 
MOSHIP, KURYED gibi projeler ile Türkiye’de; korvet, karakol botu,
kompozit bot, amfibi gemiler ve destek gemileri sınıflarında 
özgün ürünler ortaya koyulmaya başlandı. 
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DEARSAN, karakol botu tasarımı ile Türkiye'nin ardından 
Türkmenistan'da da ihale kazandı.

Kurtarma ve Yedekleme
Gemisi projesi kapsamında
İstanbul Tersanesi 
tarafından inşa edilen IŞIN,
25 Haziran 2014'te denize
indirildi.



32

MSI Dergisi - Ekim 2015                                                                                                                                          www.milscint.com

Projelerimizden elde edilen kazanımlar
sonucunda, bazı tersanelerimiz, Birleşik
Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Gürcistan,
Pakistan, Malezya, Türkmenistan, Bah-
reyn, Tanzanya, Nijerya, Norveç ve 
Romanya’ya, çeşitli tip ve boyutlarda,
yaklaşık 200’den fazla platform ihracatı
gerçekleştirdi.
Bununla birlikte, iç pazar ihtiyaçlarını
karşılayarak yurt dışına gitmekte olan
kaynakların ülkemizde kalmasını sağla-
yan ve daha sonra, bu birikimle uluslar-
arası alanda ihracat güçlerini arttıran
gemi inşa ve savunma sanayisi sektörle-
rinde, ülkemizin, özellikle tasarım ve
mühendisliğini kendimizin yapabildiği
projelerde elde edilen katma değer, sa-
dece imalat ile sınırlı kalınan sektörlere
göre çok daha yüksek seviyelerde ger-
çekleşiyor ve ülkemizin rekabet gücüne
de büyük bir katkıda bulunuyor.
Savunma ihtiyaçlarının yanında güvenlik
kavramının da giderek önem kazanmaya
başlaması, büyük ve ağır silahlı gemilere
sahip olmayı hedefleyen savunma kon-
septi yerine; modüler yapı, harekâta
hazır olma, fonksiyonellik, esneklik gibi
kavramların önemini arttırdı. Son dö-
nemde, su üstü harbi kabiliyeti ile dona-
tılmış, yüksek sürat ve manevra
yeteneğine sahip, düşük tonaj ve su çe-
kimine sahip muharip unsurların, dünya
donanmalarındaki yerinin arttığı gözle-
niyor. İlave olarak, gelişmekte olan ülke-
lerin, denizlerde kısıtlı da olsa

caydırıcılık ve varlıklarını ifade edebilme-
leri maksadıyla düşük maliyetli ancak
harekât etkinliği yüksek gemilere ihtiyaç
duymaları nedeniyle bahse konu süratli
su üstü vasıtaları ve hücumbotlar büyük
önem taşıyor.
Günümüzde büyüyen deniz güvenlik so-
runları -korsanlık, kaçakçılık, kaçak balık
avlama, insan ticareti vb.- nedeniyle
büyük gemilerin kullanımı yerine, küçük
ve hızlı gemilere olan ihtiyaç artıyor.
Önümüzdeki 20 yıl için, 700 milyar dolar
gibi büyük bir potansiyele sahip olan as-
keri gemi ihracat pazarından nitelikli bir
pay alınabilmesi için, etkin ihracat stra-
tejilerinin üretilmesi; bu stratejileri uy-
gulayabilecek, uluslararası arenada
rekabetçi bir sanayi yapılanması ve as-
keri gemi inşa sektöründe kazanılmış
kabiliyetlerin sürdürülmesi için, yetkin
ve uzmanlaşmış tersanelere sahip olun-
ması gerekiyor.
Müsteşarlığımız, önümüzdeki dönem
de bu stratejiyi destekleyecek şekilde
hareket edecek. Burada, uzmanlıkla-
rına göre tersanelerimizi değerlendir-
meye çalışacağız. Her tersanenin, her
gemi tipinde uzmanlık kazanması
mümkün de değil; akıllıca da değil.
Özellikle son 4-5 ayda, dünyadaki
ticaret yollarını izlediğinizde, navlun
gelirlerinde %30’a varan düşüş görü-
yorsunuz. Bu, dünyada resesyonun ve
buna bağlı olarak sivil gemi inşa paza-
rında daralmanın devam etmesini geti-

rebilir. Ticari pazardaki belirsizlik ve
sektördeki durgunluğu savuşturmak
için, tabiri caiz ise askeri projeleri sığı-
nılacak liman olarak algılayıp, bir süre
oyalanmayı doğru bulmuyorum. Askeri
gemi inşa sektöründe kalıcı olmanın
yollarını zorlamamız lazım. Mesela ter-
sanelerimiz, bazı yurt dışı ihalelerde
karşı karşıya gelmek yerine, güç birli-
ğini seçmeye bakmalılar. Hiçbir ya-
bancı müşteri, artık hazır gemi almak
istemiyor. Gel, ya benim tersanemi kul-
lan ya da bu proje için yeni bir tersane
kurarak burada yap, bana öğreterek
yap diyor. Belli ki bu trend, bizi, ulus-
lararası işletmeler kurmaya zorluyor.
Belli segmentlerde uzmanlaşmış ter-
sanelerimizin, pek ala satış yaptığını
görebiliyoruz. Belli coğrafi bölgelerin
ihtiyaçlarını iyi analiz edip, en azından;
her gemiyi yaparım, ama şu gemi ti-
pinde de markayım diyebilmek lazım.
Mesela, yakın zamanda, bir Avrupa ter-
sanesinin sivil gemiler için iş modelini
analiz etmiştik. İyi bir analiz ile belli
bölgelerde rahat talep görebilecek
standart gemi tiplerini belirleyip bun-
ları kendileri fonlayarak açığa yapıyor-
lar ve bittiğinde, çok kısa sürede bu
gemileri satabiliyorlar. Bugün bile bazı
kriz bölgelerinde, 2-3 ay içinde gemi
teslimi istendiğini biliyoruz. Sonuçta
çözüm tek ve kolay değil; ama her bir
tersanemiz, stratejik düşünmeye ve iyi
trend analizi yapmaya enerji harcamalı.

7. DSS ÖZEL

Önümüzdeki 20 yıl için, 700 milyar dolar gibi büyük bir potansiyele sahip olan askeri gemi ihracat 
pazarından nitelikli bir pay alınabilmesi için, etkin ihracat stratejilerinin üretilmesi; bu stratejileri 
uygulayabilecek, uluslararası arenada rekabetçi bir sanayi yapılanması ve askeri gemi inşa sektöründe
kazanılmış kabiliyetlerin sürdürülmesi için, yetkin ve uzmanlaşmış tersanelere sahip olunması gerekiyor.
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İhracat başarısının sağlanabilmesi ve
kazanılmış kabiliyetlerin sürdürülebilir-
liği için, iç talebi sadece maliyet etkin bir
şekilde karşılamayı hedefleyen bir askeri
gemi inşa sanayisi yeterli olmayacaktır.
Bu noktada, Türkiye’deki mevcut tasa-
rım, üretim ve mühendislik kabiliyetle-
rini bir bütün olarak kullanabilen;
müşteri isteklerine uygun tasarım ve
üretim gücüne sahip; uluslararası
alanda rekabetçi ve ihracat başarısını
hedefleyen bir askeri gemi inşa sanayi-
sinin ve yan sanayisinin oluşturulması
gerekiyor.
Sonuç olarak, sürdürülebilirlik ve sürek-
lilik için, ihracatın şart olduğunu söyle-
yebilirim.

Projeler İlerliyor
MSI Dergisi: Havuzlu Çıkarma Gemisi
(LPD) Projesi’nde sözleşme görüşmeleri
tamamlandı ve takvim başladı. Proje
kapsamında tedarik edilecek 27 adet
Amfibi Zırhlı Hücum Aracı (AAV), 
4 adet Çıkarma Aracı (LCM), 2 adet 
Araç ve Personel Çıkarma Aracı (LCVP), 
1 adet RHIB Bot ve 1 adet Komutan 
Vasıtası, hazır olarak mı alınacak, 
yoksa bunlar da mı geliştirilecek? 
Geliştirilmeleri durumunda, bunların 
geliştirme takvimi ile proje takviminin
uyumu nasıl sağlanacak?

Müjdat ULUDAĞ: Doğru, kısmetse Sedef
Tersanesi ile bu projeyi yapacağız. Gemi
başına en yüksek bütçe ve en uzun inşa
süresine bu proje ile giriyoruz. Tersane-
miz, İspanyol Navantia tersanesi ile di-
zayn ve bazı malzeme paketlerinde
anlaşarak bu işi yapıyor. ASELSAN ve
HAVELSAN, proje bütçesinin neredeyse
üçte birini alıyor. Bu proje için geliştirile-
cek kritik alt sistemler var. Avans ödendi
ve T0 dediğimiz kilometrebaşı tanımlı
artık. Sedef, Tuzla’nın en büyük tersane-
lerinden. STFA yıllarından bu yana, 200’e
yakın gemi yaptılar. Bir süre konsantras-
yonlarını sadece bu projeye vermeleri çok
önemli; süre yeterli gibi gözüküyor ama
projenin ASELSAN sorumluluğunda yü-
rüyecek kısmında, yeni geliştirme çalış-
maları da yapılacak. Dünyada da çok az
yapılmış bu büyüklükte bir projenin hak-
kını vereceklerine inanıyorum. Bu proje
ile ilk defa envanterimize girecek bu gemi
tipinin operasyon konsepti de çalışılmış,
netleştirilmiş olacak. 4 adet LCM, 2 adet
LCVP, 1 adet RHIB Bot ve 1 adet Komutan
Vasıtası, proje kapsamında, yüklenici ta-
rafından sağlanacak. Dolayısıyla bu araç-
ların takvimlerini, LPD projesi takvimi
kapsamında ele alıyoruz.
27 adet AAV ise proje kapsamına dâhil
değil; SSM tarafından yürütülen Zırhlı
Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) projesi kap-
samında tedarik edilecek. Bir yurt içi ge-
liştirme projesi olan ZAHA kapsamında,
teklif değerlendirme çalışmalarına
devam ediliyor.

MSI Dergisi: Hava Yastıklı Çıkarma Aracı
Projesi’ndeki çalışmalarla ilgili bilgi 
verir misiniz?

Müjdat ULUDAĞ: Hava Yastıklı Çıkarma
Aracı Projesi kapsamında, Teklife Çağrı
Dosyası (TÇD) hazırlık çalışmalarına
devam ediyoruz. İsterlerin ve proje mo-
delinin netleştirilmesini müteakip 2015
yılı içerisinde TÇD’yi yayınlamayı planlı-
yoruz. Bu gemi tipi, bizim daha önce di-
zayn portföyümüze girmiş değil. Gaz
türbini kullanılan güçlü bir platform ve
işletme konsepti, karaya da çıkabilecek
şekilde. Bu alanda Sağlık Bakanlığı,
AFAD gibi kurumlarımızın da ihtiyacı ol-
duğunu sık duyuyoruz. Tedrici bir kabili-
yet kazanılması için, bu proje bir
başlangıç olacaktır.

MSI Dergisi: Denizde İkmal 
Muharebe Destek Gemisi Projesi’nde 
çalışmaların geldiği son nokta ile ilgili
bilgi verir misiniz? Bu geminin inşası için
bir ihale açılacak mı?
Müjdat ULUDAĞ: Proje kapsamında inşa
edilecek Denizde İkmal Muharebe Des-
tek Gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
ihtiyacına binaen; idari ve lojistik faaliyet-
ler kapsamında muharebe hizmet des-
tek fonksiyonuna katkı sağlayacak, yüzer
birliklerin akaryakıt ve su ikmallerini de-
nizde ikmal yöntemi ile yapacak, muha-
rip unsurların akaryakıt bütünleme ve su
ihtiyaçlarını harekât alanına yakın bölge-
lerde karşılayacak, akaryakıt depolarının
bütünleme ikmalleri ve depolar arası
akaryakıt transfer faaliyetlerini icra ede-
cek. Proje, tasarım ve inşa olmak üzere
iki fazdan oluşuyor.
Tasarım Paketi Tedarik Sözleşmesi,
SSM ile STM arasında, 1 Ekim 2012 tari-
hinde imzalanmıştı. Tasarım fazı, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi
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Sedef, Tuzla’nın en büyük tersanelerinden. STFA yıllarından bu yana,
200’e yakın gemi yaptılar. Bir süre konsantrasyonlarını sadece 
bu projeye vermeleri çok önemli; süre yeterli gibi gözüküyor ama 
projenin ASELSAN sorumluluğunda yürüyecek kısmında, yeni 
geliştirme çalışmaları da yapılacak. Dünyada da çok az yapılmış 
bu büyüklükte bir projenin hakkını vereceklerine inanıyorum.
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LPD projesinde tasarımı temel alınan LHD "Juan Carlos I" (L-61), 2011 yılında İstanbul'u ziyaret etmişti.
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(DPO) sorumluluğunda, STM ile birlikte;
klaslama, form optimizasyonu ve model
deneyleri, yapısal konstrüksiyonun boyut-
landırılması ve yapısal analiz, 3 boyutlu
tasarım, gemi elektrik sistemi tasarımı,
hava emiş ve egzoz devreleri tasarımı ile
devre akış analizlerini içeriyor.
İnşa fazı için ise yeni bir ihale açılacak.
TÇD’yi 2015 yılı içerisinde yayınlamayı
hedefliyoruz. Bu gemi, boyut olarak ol-
dukça büyük. Ancak kapasitesi yeterli
olan tersanelerimiz için zor bir proje ol-
madığını düşünüyorum.

MSI Dergisi: Sismik Araştırma Gemisi
Projesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetler (TSK)
dışında bir müşteri ile çalışıyorsunuz. 
Bu proje ile ilgili gözlemlerinizi 
okuyucularımızla paylaşır mısınız? 
Sektörün farklı bir müşteri ile çalışma
konusundaki performansını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Müjdat ULUDAĞ: Öncelikle SSM’nin yet-
kinliğine güvendiği için, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ve Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yönetici-
lerine teşekkür ediyorum. Zaman
zaman, iş yapış şeklimizin süreçleri
uzattığını söylüyor sektör. Gereksiz
işlem adımlarından sürekli sıyrılmaya
çalışıyoruz. Süreçlerimizde, mutlaka tat-
min edici bir iyileştirme yakalayacağız.
Bu bir kampanya gibi yapıp bitireceğimiz
değil, her gün en az bir iyileştirme slo-
ganı ile sürekli gündemde tutacağımız
bir konu. Fakat sonucu dokümantasyona
çıkan test ve doğrulama adımlarından
vazgeçemeyiz; ürün kalitesini ve yurt dı-
şına satış zamanında tersanelerimizin
mutlaka karşı karşıya geleceği standart-
ları kollamamız lazım. Sismik Araştırma
Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen
MTA TURKUAZ Araştırma Gemisi’nin en
önemli özelliği, tasarım ve üretimi ülke-
mizde yapılan ilk geniş kapsamlı araş-
tırma gemisi olmasıdır. Türkiye’nin yeni
araştırma gemisi, yalnızca bir sismik
araştırma gemisi değil; 2 boyutlu (2B) ve

3 boyutlu (3B) sismik araştırmanın yanı
sıra her türlü ileri teknoloji ürünü jeolo-
jik, jeofizik, hidrografik, oşinografik ekip-
manı ve uzaktan kumandalı su altı aracı
(ROV) sistemiyle çok amaçlı araştırmalar
yapacak tam donanımlı modern bilimsel
bir araştırma gemisi. Hem bu projeye
katkıda bulunması için hem de kısa süre
içinde TÇD’sini yayımlamayı planladığı-
mız araştırma gemisi için, MTA ekibi ile
beraber Barbaros Hayrettin Paşa sismik
araştırma gemisini de ziyaret ettik. Araş-
tırma gemisi özelliklerinin nerdeyse 
tamamı, bu gemilerde olan alt sistem-
lerden oluşuyor.
Sismik Araştırma Gemisi’nin askeri bir
gemi olmamasından dolayı, tasarım ve
inşa faaliyetleri askeri kurallar ve stan-
dartlar yerine, uyulması nispeten daha
kolay olan sivil normlar çerçevesinde
sürdürülüyor. Ülkemizdeki gemi inşa
sektörü, sivil platformlara yönelik yeterli
deneyim ve birikime sahip olmakla bir-
likte, Müsteşarlığımız tarafından TSK ih-
tiyaçlarına binaen yürütülmekte olan
askeri gemi inşa projelerine kıyasla ta-
sarımcının hareket alanı daha geniştir.
İhtiyaç makamı ve kullanıcı, SSM tarafın-
dan yürütülmekte olan projelerde; tasa-
rım, inşa, donatım, doğrulama,
kalifikasyon ve test gibi faaliyetlere aktif
bir şekilde katılıyor. Bildiğiniz gibi, teda-
rik makamı olarak projelerde uyguladı-
ğımız yönetim modeli, geleneksel
anahtar teslim proje modeli değil, pro-
fesyonel proje yönetim modelidir. Pro-
fesyonel Proje Yönetimi’nin bir gereği de
ihtiyaç makamının ve gerçek kullanıcıla-
rın, proje süreçlerine, gerekli aşama-
larda mümkün olduğunca dâhil edilerek
girdilerinin alınması; gereksinim yöne-

timi ve tasarım aşamalarının yüklenici ile
birlikte yaşanarak ürün kalitesi ve müş-
teri memnuniyetinin azami seviyelere
çekilmesini sağlamaktır.
Bu açıdan bakıldığında; SSM ile TSK’nın
uzun yıllardan beri askeri projeler kap-
samında birlikte çalıştığını düşünürsek,
TSK’nın, gerek SSM’nin proje yönetim
süreçlerine gerekse rutin gemi inşa 
süreçlerine yatkınlık konusunda, 
MTA’ya göre daha tecrübeli olduğu inkâr
edilemez bir gerçektir. Ancak, Sismik
Araştırma Gemisi Projesi’ni, “Gemi Sis-
temleri” ve “Bilimsel Araştırma Sistem-
leri” şeklinde iki ana kısma ayırırsak;
MTA’nın kurumsal geçmişi ve uzmanlık
alanı da dikkate alındığında, MTA’nın
görüş ve önerilerinin, gemi sistemlerine
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Sismik Araştırma Gemisi’nin 
askeri bir gemi olmamasından
dolayı, tasarım ve inşa 
faaliyetleri askeri kurallar ve
standartlar yerine, uyulması 
nispeten daha kolay olan 
sivil normlar çerçevesinde 
sürdürülüyor. Ülkemizdeki gemi
inşa sektörü, sivil platformlara
yönelik yeterli deneyim ve 
birikime sahip olmakla birlikte,
Müsteşarlığımız tarafından 
TSK ihtiyaçlarına binaen 
yürütülmekte olan askeri gemi
inşa projelerine kıyasla 
tasarımcının hareket alanı 
daha geniştir.
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nazaran, bilimsel araştırma sistemleri
tarafında daha fazla ön plana çıktığını
görüyoruz ve bu katkılardan azami şe-
kilde faydalanıyoruz. Gemi sistemleri
diye isimlendirebileceğimiz kısımda ise
SSM, esasen TSK projelerinden teknik
anlamda edindiği tecrübe ve bilgi biriki-
mini kullanıyor.
Bu projemizin yapıldığı tersanemizde,
aynı dönemde Deniz Kuvvetlerimiz ve

Sahil Güvenlik Komutanlığımız ihtiyaç-
ları için de başka projeler olunca, bu
durum, kaynakların yönetimini biraz zor-
laştırdı. Yine de yüklenici tersanemiz, bu
gemi ile ciddi bir referans kazandı. Gemi,
daha envanterimize girmediği hâlde, bu
klasta birçok geminin dünyada satış
trendinde olduğu bilgisi bize geliyor.

SSM süreçleri açısından, sivil kullanıcı-
nın yönlendirilmesini ve proje yönetim
süreçlerine adaptasyonunu, SSM’nin bir
görevi olarak addediyor ve sivil bir ihtiyaç
makamı ve kullanıcı ile çalışma nokta-
sında edinilen tecrübelerden, Hastane
Gemisi gibi, SSM sorumluluğunda baş-
latılabilecek müteakip sivil projelerde is-
tifade edilebileceğini düşünüyoruz.

MSI Dergisi: MİLGEM projesinde, 4’üncü
ve sonraki gemilerin teknik özellikleri 
ilgili günlük basında çeşitli haberler 
yer alıyor. Güncelleştirilmiş ya da 
iyileştirilmiş bir tasarım gündemde mi?
Gündemde ise yapılacak değişikliklerle
ilgili bilgi verir misiniz?
Müjdat ULUDAĞ: Malumunuz olduğu
üzere, MİLGEM’in ilk iki gemisi, 
TCG HEYBELİADA ve TCG BÜYÜKADA,
bahriyemiz tarafından memnuniyetle
kullanılıyor ve farklı coğrafyalarda ger-
çekleştirdiği seyirler ve başarılı silah sis-
temi denemeleri ile tüm dünyada ilgi ve

7. DSS ÖZEL

4’üncü gemide değil, ancak 
5’inci gemiden itibaren, bir 
tasarım güncellemesi söz 
konusu olacak. Deniz Kuvvetleri
Komutanlığımızın değişen 
ve gelişen ihtiyaçları 
doğrultusunda, esas olarak 
hava tehditlerine karşı 
savunma yapabilecek bir silah
sisteminin gemiye entegrasyonu
ve bunun sağlanabilmesi 
için de geminin boyunun 
bir miktar uzatılması 
gündeme alındı.

SSM Deniz Araçları Daire Başkanlığı ekibi
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hem de Türk savunma 
sanayisinin geldiği
noktayı gösterdi.
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hayranlık uyandırıyor. İlk iki gemimize
benzer şekilde yürüttüğümüz proje 
modeli kapsamında, üçüncü gemi 
BURGAZADA ve dördüncü gemi 
KINALIADA’nın faaliyetleri, İstanbul Ter-
sanesi Komutanlığı’nda sürdürülüyor.
Bu iki gemi, temelde HEYBELİADA ve
BÜYÜKADA ile aynı konfigürasyonda
inşa ediliyor.
4’üncü gemide değil, ancak 5’inci gemi-
den itibaren, bir tasarım güncellemesi
söz konusu olacak. Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığımızın değişen ve gelişen ihti-
yaçları doğrultusunda, esas olarak hava
tehditlerine karşı savunma yapabilecek
bir silah sisteminin gemiye entegras-
yonu ve bunun sağlanabilmesi için de
geminin boyunun bir miktar uzatılması
gündeme alındı. Yapılacak tasarım deği-
şikliği sonucunda, MİLGEM’in devam ge-
mileri olan; 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci
gemiler, “I Sınıfı Fırkateyn” olarak klas-
lanacak. Bu noktada yaptığımız hazırlık
ve değerlendirme çalışmalarına devam
ediyoruz ve tasarım değişikliği çalışma-
larının, 2016 yılı sonuna kadar tamam-
lanmasını hedefliyoruz. Buna paralel
olarak yürütülen proje modeli belirleme
çalışmaları kapsamında, I Sınıfı fırka-
teynlerin inşa edilerek en kısa sürede
envantere alınması için, özel sektörün
dinamizminden de faydalanmak dâhil
gerekli her türlü önlemi alma yönünde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Burada, 5’inci geminin inşasına İstanbul
Tersanesi Komutanlığı talip. 6’ncı, 7’nci

ve 8’inci gemilerin ise özel sektör tersa-
nelerimizde inşası öngörülebilir. Bu
ihale ile ilk defa muharip sınıf bir proje,
özel sektör tersaneleri eli ile yapılmış
olacak. Bazı tersanelerimizin dizayn ve
inşa tecrübeleri ile silah ve sensör grup-
larındaki yetkinliği, MİLGEM’in devam
gemilerini desteksiz yapmaya yeter du-
rumda. Kadrolarında, Deniz Kuvvetlerin-
den emekli, çok yetkin personel de
bulunduruyorlar. Deniz Kuvvetlerimiz,
bugün de bu kadrolardan faydalanmayı
düşünebilir. Ayrıca MİLGEM’in, müşteri
isteğine göre revize edilmiş değişik kon-
figürasyonlarının dizayn paketlerini STM
hazırladı ve bir çok yabancı ülke bahri-
yesine, başarılı ve ısrarcı bir tanıtım faa-
liyeti yürütüyor. Hem Deniz Kuvvetleri
hem de özel sektör tersaneleri, STM’nin
kadrolarını, her alanda destek olarak
kullanabilmeli ve sinerji yaratmaya
odaklanmalı. STM’nin pozisyonunun,
özel sektörün pazarını ve yetkinliklerini
daraltan, onların çalıştığı segmentlerde
bunu yapacak şekilde tersane işleten
değil, yetkin dizayn kadroları ile Deniz
Kuvvetleri ve tersanelerimize yardımcı
olan, özellikli gemi ve bazı yarı ömür mo-
dernizasyonlarında tersanelerimize iş
veren pozisyonda kalmasını planlıyoruz.
Doğrudan yüklenici olacağı projeler, özel
sektörün pozisyon alamayacağı ve bizim
de duruma göre ihaleye çıkamayacağı-
mız bazı projeler olacak. STM, bu tip
projelerde, TSKGV şirketlerimizin
ürünlerinin sevk ve idaresinde de bize
yardımcı olacaktır.
MİLGEM devam gemileri ihalesi ko-
nusuna dönersek; sektöre yeni gir-
miş, hiç gemi teslim etmemiş
tersanelerimizi, bu projelerde tek
başına yüklenici seçme riskine gir-
meyi düşünmüyoruz. Burada, ben-
zer gemi ya da kritik silah ve

sensörlerde yetkinliğini, en az geçici ka-
bulleri aşarak göstermiş tersanelerimizi
ya da bünyelerinde bu özellikte tersane
barındıran konsorsiyumları tanımlaya-
cağız. Bu konuda değerlendirmelerimiz
devam ediyor. Tersanelerimizin altyapı,
yetkin kadro ve finans güçlerine göre en
iyi kurguyu yapmaya çalışıyoruz.

Gelecek Yeni Tip Denizaltı 
ve TF-2000’de
MSI Dergisi: Barbaros Türk Deniz Görev
Grubu (TDGG-14)’nun gerçekleştirdiği, 
Afrika kıyılarını kapsayan görevine, MİLGEM
projesinin ilk gemisi TCG HEYBELİADA da
katıldı ve kamuoyu ile paylaşılan bilgilere
göre, seyrini başarıyla tamamladı. Bu 
görevin ihracat çalışmalarına nasıl bir
yansıması oluyor? Sizce sektör, gelecekte
benzer çalışmalar olması için inisiyatif 
almalı mı?
Müjdat ULUDAĞ: Müsteşarlığımızın, Af-
rika ülkeleri ile olan savunma sanayisi iş
birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sa-
vunma sanayisi ürünlerimize yönelik
yurt dışındaki farkındalığının arttırılması
amacıyla Barbaros Türk Deniz Görev
Grubu, 2014 Yılı Aktivasyonu kapsa-
mında; Gabya Sınıfı TCG GEDİZ, Barba-
ros Sınıfı TCG ORUÇ REİS, Ada Sınıfı 
TCG HEYBELİADA, lojistik destek gemisi
TCG YARBAY KUDRET GÜNGÖR’den 
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oluşan 4 gemimiz ile 17 Mart-27 Haziran
2014 tarihleri arasında, Afrika limanlarına
ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerle
eş zamanlı olarak; Gana, Nijerya, Angola,
Tanzanya ve Kenya’ya, Müsteşarlığımız
koordinasyonunda ve savunma sanayisi
firmalarımızın katılımlarıyla tanıtım ziya-
retleri gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerde,
Büyükelçiliklerimiz ile koordineli olarak
üst düzey askeri makamlar ile görüşme-
ler yapıldı ve askeri makamların katılı-
mıyla tanıtım etkinlikleri düzenlendi.
Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu, o dönem Dışişleri Bakanımız
iken eşi hanımefendi ile beraber, Cibu-
ti’de gemiye çıkmış ve helikopter hanga-
rında, tüm gemi personeline hitaben,
çok güzel, etkili bir konuşma yapmıştı.
Bununla birlikte, Güney Afrika’daki atış
sahasında gerçekleştirilen atışlarda da
son derece başarılı sonuçlar alındı ve
bölgeye yaptığı seyir ve atışlarda göster-
diği başarı ile MİLGEM projesinin ilk ge-
misi olan TCG HEYBELİADA, rüştünü
tüm dünyaya ispat etti.
STM de burada iyi bir temsil gösterdiği
gibi muhataplarımızın kendi ihtiyaçlarına
yönelik uyarlama talepleri bildirildiğinde,
hızlıca cevap verebildi. Bu durum, aynı
zamanda geminin dizaynına hâkim ol-
duklarını da gösteriyor.
Sahra Altı Afrika ülkelerine ilk kez ger-
çekleştirilen bu ziyaretler ile Türk sa-
vunma sanayisinin imkân ve kabiliyetleri
ile sistem ve ürünleri, detaylı olarak ilgili
makamlara anlatıldığı gibi ilgili makam-
lar nezdinde, Türk savunma sanayisinin
eriştiği noktaya ilişkin de bir farkındalık
yaratıldı. Tabii ki burada, milli gururu-
muz MİLGEM’e yapılan ziyaretlerde, yerli
muharip gemi tasarım ve inşa kabiliyeti-
mize ilave olarak %70’lere varan mik-
tarda sağlamış olduğumuz yerli sanayi
katılımı ile Türk Askeri Gemi İnşa Sektö-
rünün geldiği noktanın çok sayıda ülke-
nin üst düzey makamları ve firmaları
tarafından görülmesi, son derece etkili
oldu ve ilgi uyandırdı. Hem Afrika kıta-
sından hem de dünyanın farklı bölgele-

rinden devlet yetkilileri ve askeri yetkili-
ler, MİLGEM’i görmek için ülkemize zi-
yaretlerini sürdürüyor ve çeşitli ihalelere
davet ediliyoruz.
Sektörümüzün, bu tür faaliyetlere katı-
lım ve destek sağlamakta her zaman ol-
duğu gibi bundan sonra da istekli olacağı
konusunda bir şüphe taşımıyorum.
Umut ediyorum ki önümüzdeki dö-
nemde, diğer platformlarda olduğu gibi
MİLGEM’in ihracatında da başarıya ula-
şacağız.

MSI Dergisi: Yeni Tip Denizaltı (AIP) 
Projesi ile ilgili en son haberler, IDEF’13
sırasında yaşanan gelişmeler oldu. 
Uzun süredir sessizliğin hâkim olduğu
projenin son durumu hakkında bilgi 
verir misiniz?
Müjdat ULUDAĞ: Tamamlanmasını bek-
lediğimiz bir süreç vardı; bitti ve kıs-
metse Eylül ayı sonunda inşaya
başlıyoruz. Biliyorsunuz bu proje, Bahri-
yemizin, 14 denizaltıdan oluşan denizaltı
filosunu, yakıt hücresi teknolojisi saye-
sinde, daha uzun süre suyun altında ka-
labilen ve ileri teknoloji silah ve
sistemler ile donatılmış denizaltılar ile
güçlendirmek için başlatıldı. 2009 yılında
sözleşme ile imza altına alınan projenin
takvimi, yapılan kredi görüşmelerini mü-
teakip, 2011 yılında da fiilen başlamıştı.
Malumunuz, proje kapsamındaki yükle-
nicimiz ThyssenKrupp Marine Systems
İş Ortaklığı, dizayn ve malzeme paketi
sağlamakla görevli. Tüm denizaltıların
inşası ise ülkemizde, Gölcük Tersanesi
Komutanlığında yapılacak.

Proje kapsamında; ASELSAN, HAVELSAN,
STM, TÜBİTAK, AYESAŞ, MilSOFT ve 
Koç Bilgi ve Savunma başta olmak üzere,
birçok yurt içi firmamız, denizaltı konfigü-
rasyonunda bulunan kritik sensör ve sis-
temleri sağlamakla görevlendirildi.
Ayrıca, tersanede bulunan Denizaltı Mu-
kavim Teknesi Üretim Hattı Ana Tezgah-
larının dizayn ve üretimi ile bir kısım
mevcut tezgahların modernizasyonunun
da ülkemizdeki yurt içi imkânlar ile ger-
çekleştirilmesi sağlandı. Sözleşmeye
göre, Gölcük Tersanesi Komutanlığının
tersane altyapısının iyileştirilmesi ve Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları doğrul-
tusunda dizayn adaptasyonu safhasının,
1,5-2 yıl civarında sürmesi planlandı.
Ancak bu süreçte, teknik alanda birtakım
öngörülemeyen ve taraflar arasında mu-
tabakat sağlanamayan hususların ortaya
çıkması, inşa başlangıcını öteledi. Bugün
itibarıyla bu durumun çözüme kavuşturul-
ması için, gerek yüklenici ThyssenKrupp
Marine Systems gerek Deniz Kuvvetleri
Komutanlığımız gerekse de Müsteşarlığı-
mızın müşterek ve özverili çalışmalarında
son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Eylül
ayı sonunda, Gölcük Tersanesi Komutan-
lığında sade bir törenle denizaltıların in-
şası kısmetse başlıyor. Hepimiz, bu
aşamaya kadar çok yorulduk; ama seyir
testlerinde bu yorgunluk gidecek. Türkiye,
bu projeden, hem bilgi birikimini hem de
yetkin kadrolarını arttırarak başka bir
fayda daha sağlayacak ve bu fayda, kendi
denizaltılarımızın tasarımına taşınacak.
En az 4 kurumumuz, mukavim tekne ve
silah-sensör alanlarında ciddi pozisyon
almış durumda. Bu aşamadan sonra, 
Ar-Ge projelerimizi, bu iş üzerinde yoğun-
laştırmayı planlıyoruz. Üniversite ve fir-
malarımızın da tekliflerini bu alanda
yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

MSI Dergisi: TF-2000 projesi, daha çok
radarıyla yani ÇAFRAD Projesi ile sıklıkla
gündeme geliyor. Projenin diğer 
bileşenlerine de kısaca değinerek 
son durumu hakkında bilgi verir misiniz?
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Müjdat ULUDAĞ: TF-2000 projesi kapsa-
mında tasarlanacak ve inşa edilecek
olan hava savunma harbi fırkateynleri,
ülkemizin bölgesel savunmasına katkı
sağlayacak; güdümlü mermilere, uçak-
lardan ve diğer hava vasıtalarından atılan
klasik ve modern mühimmat gibi hava
tehditlerine karşı savunma gerçekleşti-
rebilecek, ileri sensör ve silahlarla do-
natılmış caydırıcı güç olma niteliği
taşıyacak. Bu proje; MİLGEM projesinin
de bir üst versiyonu olarak nitelendire-
bileceğimiz bir platformun, %100 yerli
dizayn ve azami yerli katkı ile yurt içinde
inşa edilmesini hedefleyen, bugüne
kadar yapılmış yerli askeri projelerin en
kapsamlısı ve en gelişmişi olacak bir
projedir. TF-2000 fırkateynleri, ülkemizin
bölgesel güç olması yönünde katkı sağ-
layacak, denizlerimizde sahip olacağımız
ön önemli platformların başında gel-
mektedir.
Hava savunma harbi maksatlı fırkateyn-
lerin ana sensörü olan Çok Amaçlı Faz
Dizinli Radar (ÇAFRAD)’ın yurt içinde
üretilmesi kapsamında, Müsteşarlığımız
ve ASELSAN arasında, 2013 yılının Eylül
ayında sözleşme imzalanmıştı. Söz ko-
nusu radar sistemi, çok miktarda hava
ve su üstü hedefinin uzak mesafelerden
tespitini yapabilecek ve geminin oluştu-
racağı katmanlı hava savunma mimari-
sinin öngördüğü silahların azami
performansları ile kullanabilmelerini
sağlayacak. GENESİS Milli Savaş Yöne-
tim Sistemi ile elde edilen kabiliyetler
sonucunda, ağ destekli yeni nesil savaş
yönetim sisteminin milli olarak geliştiril-
mesi ve TF-2000 projesi kapsamında uy-
gulanması ile Savaş Yönetim Sistemi’nin
de dışa bağımlı olmadan kullanılması
söz konusu olabilecek.
Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafın-
dan, projenin karmaşıklığı ve kapsamı
göz önünde bulundurularak; tasarım,

prototip inşa ve seri inşa olmak üzere, 
3 aşamada yürütülmesinin uygun olduğu
değerlendirilmiş ve bu yönde karar alın-
mıştı.
Hâlihazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğımız ile ortak sürdürdüğümüz proje mo-
deli ve gelişen teknolojiye uygun olarak
teknik isterlerin netleştirilmesi süreçle-
rini yürütmekteyiz. Mümkün olan en kısa
sürede hazırlıklarımızı tamamlayarak
projenin tasarım aşamasına başlamayı
hedefliyoruz. Bu çalışmaları sürdürürken
göz önünde bulundurduğumuz en önemli
husus, yerli savunma sanayimizin projede
azami ölçüde yer almasını sağlayarak,
dışa bağımlı olduğumuz sistemlerde dahi
mutlaka yerli sanayimizin de en az 
MİLGEM projesindeki kadar oyunun
içinde olabilmesini sağlamak. Dizayn
proje ofisleri güçlü olan tersanelerimizin,
bu alanda bazı konsept tasarımlar geliş-
tirdiğini biliyoruz. Bu yapılarımıza fırsat
verilmesini; en azından tasarımların belli
bir değerlendirmeye, analize tabi tutul-
masını bekliyoruz.
MİLGEM projesi ile milli imkânlarla kor-
vet sınıfı harp gemisi tasarlamayı ve üret-
meyi başaran Türkiye, TF-2000 projesi ile
yakın bir gelecekte fırkateyn tasarlayabi-
len ve inşa edebilen dünyadaki birkaç ül-
keden biri konumuna gelecektir.

MSI Dergisi: Su altı akustiği, Türkiye’nin
nispeten yeni girdiği alanlar arasında 
bulunuyor. Bu alanda çalışmaların 
geldiği son nokta ile ilgili neler 
söylemek istersiniz? Su altı akustiği 
alanında sektör nasıl yapılanacak; 
ana yükleniciler ve alt yükleniciler 
hangi firmalar olacak?

Müjdat ULUDAĞ: Bildiğiniz üzere Meteksan
Savunma, ASELSAN, TÜBİTAK ve Koç
Bilgi ve Savunma gibi firma ve kuruluş-
larımız, su altı akustiği alanında 
çalışmalarını sürdürüyor. Meteksan Sa-
vunma, TÜBİTAK ile birlikte, MİLGEM
projemizin sonar deniz birimlerinde su
altı akustiği hususlarında başarılı bir şe-
kilde rol aldı ve edindiği kazanımlarla
faaliyetlerini sürdürüyor. Meteksan Sa-
vunma’nın; sonar sistemleri, su altı ha-
berleşme sistemleri, su altı erken uyarı
ve sensör ağ sistemleri ile muhtelif su
altı akustik sistemleri projeleri üzerinde
araştırma ve çalışmalar yapmakta oldu-
ğunu biliyoruz.

7. DSS ÖZEL
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Şunu da belirtmek isterim ki Meteksan
Savunma’nın yanında -rekabetçi ve al-
ternatifli bir savunma sanayisini destek-
leme felsefemiz çerçevesinde, su altı
akustiği konusunda da- çalıştığı alana
muktedir birden fazla oyuncunun olması-
nın, yerli savunma sanayisinin gelişmesi,
ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü
bir şekilde yer alması açısından faydalı 
olduğunu değerlendiriyorum. Bu oyuncu-
ların birbirlerinin deneyimlerinden 
yararlanması ve birlikte çalışabilme hu-
susunun da değerlendirilmesinde fayda
mütalaa ediyorum.

Hücumbot için 
Dengeli Tasarım
MSI Dergisi: Türk Tipi Hücumbot projesi
de hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
hem de sektör için önemli ve prestijli
projeler arasında yer alıyor. Türkiye,
MİLGEM gibi, daha büyük tonajlı bir 
gemiyi özgün olarak tasarlayabileceğini
gösterdi; diğer yandan, her gemi sınıfının
kendine has tasarım zorlukları olabiliyor.
Türk Tipi Hücumbot projesinin teknik
zorlukları konusunda da ayrıntıya girerek
proje ile ilgili çalışmaların son durumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Müjdat ULUDAĞ: Değindiğiniz gibi özel-
likle MİLGEM projesi ile Deniz Kuvvetle-
rimizin ihtiyaçlarını milli imkânlarla
karşılayabilmek, ülkemize, askeri gemi
inşa alanında büyük bir vizyon kazan-
dırdı. MİLGEM projesi ile kazanılan bilgi
ve tecrübe, yerli yan sanayi ürünlerinin,

askeri maksatlı platformlarda kullanıl-
masında da kolaylık sağlamaya başladı.
MİLGEM projesinden edindiğimiz tecrü-
belerle daha da güçlü bir gemi inşa 
kabiliyeti kazanmayı hedefliyoruz. Belirt-
tiğiniz üzere, her gemi sınıfı inşasının
kendine has farklılıkları olabiliyor. Türk
Tipi Hücumbot (TTHB) projesi, bizim ve
Türk Deniz Kuvvetlerimizin çok önem
verdiği bir proje. Projenin geçmişinden
ve sürecinden de kısaca bahsedelim is-
terseniz.
TTHB projesi için teknik çalışmalara yö-
nelik gerekli bilgilerin toplanması mak-
sadıyla 2013 yılının Mayıs ayı itibarıyla
planlama ve literatür taraması faaliyet-
lerine başlandı. Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının “Hücumbot” ihtiyacını
karşılayabilecek dünyadaki benzer sis-
temlerin tespitine yönelik kaynak araş-
tırmaları gerçekleştirildi ve Bilgi İstek
Dokümanı (BİD) hazırlanarak SSM resmi
İnternet sitesi üzerinden, 25 Temmuz
2013 tarihinde duyuruldu. 10’dan fazla
firmadan BİD’e cevap alındıktan sonra,
Yapılabilirlik Etüdü çalışmalarına baş-
landı ve söz konusu çalışma, Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığına gönderildi. Hâlen
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca, Tek-
nik Şartname hazırlık çalışmalarına
devam ediliyor. Bu şartnamenin Müste-
şarlığımıza intikalini müteakip, TÇD ha-
zırlık çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığımızla müştereken başla-
mayı hedefliyoruz.
TTHB projesinin teknik zorluklarına giriş

teşkil etmesi bakımından, öncelikle hü-
cumbot konseptine kısaca değinmek is-
tiyorum.
Hücumbot; gemilere karşı güdümlü
mermilerle donanmış, etkili bir savaş
gemisi olup çeşitli ülkelerce, düşük ma-
liyetle donanma oluşturmak için tercih
edilen bir platform niteliği taşıyor. Hü-
cumbotlar, yüksek hareket kabiliyetleri
sayesinde, güdümlü mermi unsurlarının
daha etkin kullanılmasını sağladıkları
için, sıklıkla tercih ediliyorlar.
Modern hücumbotların inşa ve işletim
maliyetleri, fırkateynlere ve muhriplere
göre daha düşük olmasına rağmen, yük-
sek sürat ve manevra kabiliyetlerinin
yanı sıra düşük izleri sayesinde, kısıtlı
sahalarda ve kısa süreli harekâtlarda, su
üstü hedeflere karşı fırkateynler kadar
etkin harekât gerçekleştirebiliyorlar.
Hücumbotların su üstü harekâtındaki et-
kinliğini, “sürpriz etkisi” ve “yüksek
vuruş/darbe gücü” olarak özetleyebiliriz.
Bu da “sürat” ve “gizlilik” ile mümkün-
dür. Hücumbot için vazgeçilmez bileşen
sürattir. Sürat ihtiyacı, tekne boyutunu
küçültmekle beraber sürpriz etkisini de
arttırmaktadır. Bu bileşenlere silah yükü
de eklendiğinde, en düşük deplasmanla
en çok silah yükünü taşıyacak platform
tasarımı, ön plana çıkmaktadır.
Mümkün olduğunca yüksek sürate çıka-
bilmek, platform tasarımında önemli de-
ğişiklikleri gerektirmekte; ilk kazanım ve
ömür devri maliyetinde de önemli artış-
lara neden olmaktadır. Yüksek sürat is-

7. DSS ÖZEL



45

www.savunmahaber.com                                                                                                                                MSI Dergisi - Ekim 2015

teri, sadece bunun için gerekli ana tahrik
sistemi gücünü değil, tonaj hassasiyeti
nedeniyle hafifliğin sağlanması için yapı-
lacak ek harcamaları, sistem ve alt sis-
temlerin yüksek sürat ve ivmelenmelere
dayanımı için alınacak önlemlerden kay-
naklanacak maliyetleri de etkilemektedir.
Dünya donanmalarının sahip olduğu hü-
cumbot tipi gemilere ait sürat-deplas-
man karşılaştırması yapıldığı takdirde,
birkaç istisna dışında, genel olarak 400-
600 ton deplasmana karşılık gelen sürat
isterlerinin, 40-45 knot olarak tanımlan-
dığı gözlenmektedir. Tersanelerimiz, di-
zayn ve inşa kabiliyetlerine göre, tekne
malzeme tipinde farklı seçenekler kul-
lanabilir; bu ise ağırlık olarak birbirine
göre 2 katına varan farklar ortaya çıka-
rabilir. Buna göre de ana tahrik sistemi-
nin güç isterleri ve maliyetler, orantılı
olarak değişecektir. Buradan da anlaşı-
lacağı üzere, TTHB projesi ile Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı tarafından nihai hâli
verilecek sürat isteriyle orantılı zorlu bir
geliştirme süreci gerekliliği ortaya çıka-
bilecek gibi görünüyor.
Projede; bir korvete yakın kapsamda
savaş ve silah sistemi olacağından ve
yüksek süratin sağlanması için küçük
boyut olarak düşünülen gemilerde
EMI/EMC sorunlarıyla karşılaşma oranı
yüksek olabileceğinden dolayı, EMI/EMC
sorunlarının önüne geçmek de yine zorlu
tasarım sürecinin bir parçası olarak kar-
şımıza çıkabilecek.
Elbette ileri teknoloji barındıran, sayıca

çok olması öngörülen ve yüksek bütçesi
olan hücumbot projemizin ihalesinde,
yüklenici adayı tersanelerimizden, özel-
likle performans taahhütlerini mutlaka
deneysel ve hesaplamalı olarak ispatla-
malarını isteyeceğiz.
Tersanelerimize, özellikle yüksek bütçeli
projelerimizde, sözleşme süreçlerinde
istenen teminat mektuplarının temi-
ninde zorlanmaları olasılığına karşı ve
diğer risklerini paylaştırmaları için, kay-
naklarını konsolide etmelerini tavsiye
ediyoruz. Bu durum, muhtemel aşırı re-
kabetçi tekliflerden kendilerini de koru-
yarak daha makul teklif vermelerine
yardımcı olacaktır.
Son olarak şunu belirtmekte fayda var.
TTHB projesi kapsamındaki sistem çö-
zümlerine baktığımızda, ana hedefimiz,
elbette yurt içi tasarıma dayalı çözüm-
lere gitmek. Kendi tasarımımız bir hü-
cumbot platformu, aynı zamanda,
önemli bir ihraç potansiyeli de taşıyacak-
tır. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ta-
rafından tercih edilip kullanıma alınan
bir hücumbotun, dost ve müttefik ülke
donanmaları için de tercih edilmeye
namzet bir platform teşkil edeceği aşi-
kârdır.

MSI Dergisi: Yeni Sualtı Taarruz Timleri
Harekâtı İçin İntikal Botu (Yeni SAT Botu)
projesi ihalesinin iptal süreci ve bundan
sonraki süreç ile ilgili bilgi verir misiniz?
Bu seferki TÇD’de ne gibi değişiklikler
olacak?
Müjdat ULUDAĞ: Hatırlarsınız, bu proje-
nin TÇD’si, 24 Temmuz 2013 tarihinde
yayımlanmıştı. Açılan ihale sonucunda, 6
Mayıs 2014 tarihli Savunma Sanayii İcra
Komitesi kararları doğrultusunda, bir
firmamız ile sözleşme görüşmelerine
başlanmıştı. Ancak, sözleşme görüşme-
lerinin devam ettiği dönemde, Milli Sa-
vunma Bakanlığı tarafından yapılan

denetleme sonunda, firmamız Üretim
İzin Belgesi (ÜİB) alamadı ve ÜİB işlem-
leri iptal edildi. Bundan dolayı da Müste-
şarlığımızca sözleşme görüşmelerine
son verilerek, mevcut ihalenin iptaline
karar verildi.
Bundan sonraki süreçte de Yeni SAT
Botu TÇD’sinin yeniden yayınlanmasına
yönelik çalışmalara başladık. Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığımızın, botların teknik
özelliklerine yönelik beklentilerinde kap-
samlı bir değişlik bulunmadığından, TÇD
de bir öncekine oldukça benzer olacak.
Ancak, yürütmekte olduğumuz sözleş-
meler kapsamında elde edilen tecrübe-
ler göz önünde bulundurularak, idari ve
proje takibine yönelik iyileştirme amaçlı
değişikliklere yer vereceğiz. Zannediyo-
rum Ekim ayı ortasına kadar TÇD’yi ya-
yınlamış oluruz.

MSI Dergisi: Göçmen sorunu, diğer 
Akdeniz ülkeleri için olduğu gibi, Türkiye
için de önemli bir konu. Hatta günlük 
basında çıkan haberlere göre, bu soruna,
korsanlık boyutu da ekleniyor. Platform
ve bu platformların üzerindeki sistemler
konularında, bu soruna yönelik 
çalışmalar yapılması gündeminizde mi?
Müjdat ULUDAĞ: Biz Deniz Kuvvetleri-
mizin ve Sahil Güvenlik Komutanlığımı-
zın çok güçlü olması gereken bir
coğrafyada yaşıyoruz. Vatanımızın ko-
runması ve kaynaklarımızın işletilebil-
mesi için yapılan yatırımlar, hâlâ çok az
sayılır. Üstelik dönemsel olarak coğraf-
yamızda krizler çıkmakta ve bu durum
da bizi, sürekli hazır olmaya zorlamakta.
Son dönemde, göçmen sorununda
önemli ölçüde artış yaşandığı; her gün
kamuoyuna yansıyan acı olaylar sebe-
biyle herkesin malumu. Sahil Güvenlik
Komutanlığımız, göçmenlere, sürekli
olarak duruma göre ya müdahale ya da
yardım etmekte.
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Yonca-Onuk Tersanesi,
bot tasarımı konusundaki

uzmanlığını, SAT botu
alanına da taşıdı.

Savaş Yönetim Sistemi,
deniz platformlarının
kritik alt sistemlerinin
başında yer alıyor.
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Büyüyen deniz güvenlik sorunları nede-
niyle büyük gemilerin kullanımı yerine,
küçük ve hızlı gemilere olan ihtiyaç artı-
yor ve talep edilen ileri teknolojiye sahip
kimi gemilerin süratleri, 55+ knotlara çı-
kabiliyor. Müsteşarlığımız, uzun dönem-
den beri, bu tür yüksek süratli botların
tedarikini yürütmekte ve kullanıcılarına
teslim edegelmekte. Son dönemde, 25
Tonluk Sahil Güvenlik Botu Tedarik pro-
jesi kapsamında, 15 botun geçici teslimi
yapıldı; son 2 botun da Şubat 2016’ya
kadar teslimi planlanıyor. Yine SAR-33
Botu Modernizasyon projesi kapsa-
mında, tekne ömürleri arttırılan ve tahrik
sistemleri yenilenen 5 adet SAR-33 
botunun tamamının Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığımıza teslimi de göçmen soru-
nunun artış eğilimi gösterdiği bu
günlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı-
mıza ilave bir imkân ve kabiliyet kazan-
dırdı. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın
gelişen ihtiyaçlarına yönelik yeni projeler
de Müsteşarlığımızın öncelikli projeleri
arasında yerini koruyor. Şu sıralar,
büyük miktarda alüminyum bot tedariki
üzerinde çalışıyoruz. Olay mahalline
hızla ulaşıp denizden insan kurtarabile-
cek küçük botlar talep edildi ve biz de te-
darik için hızlı bir pozisyon aldık.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu ya da konular var mı?
Müjdat ULUDAĞ: Özel sektörün kabili-
yetlerine güveniyoruz. Özel sektörün git-
tikçe güçlendiği her kurguyu da
destekliyoruz. Sektörümüz kabiliyetle-
rini arttırdığı sürece, personel kalifikas-
yonunu ve altyapısını güçlendirdiği ve
sektörde sebat edeceğini hissettirdiği

sürece, hem Deniz Kuvvetlerimizin hem
bizim sektöre olan güvenimiz artacaktır.
Gittikçe daha fazla yükü kendilerine bı-
rakmaktan çekinmiyoruz. Askeri gemi
inşa sanayisinde gelinen aşama ile mev-
cut ve potansiyel projeler dikkate alına-
rak, kaynakların ve yatırımların etkin
kullanımı, tersanelerin alanlarında uz-
manlaşması ve ihracat potansiyeli yük-
sek ürünlerin “kendi gemilerimizin kendi
tersanelerimizde inşa edilmesi” felsefesi
ile yurt içinde tasarımının ve inşasının
sağlanması temel hedefimiz.
Tersaneler, bizim için raylar ve vinçlerden
ibaret yerler değil. Tecrübeli isimler ve di-
zayn kadrolarıdır bizim için önemli olan.
Bu kadrolara yatırım yapmaya devam et-
meliler. Kadrolarını koruyamayan tersa-
nelere, sadece ÜİB sahibi oldukları için
kritik noktalarda iş veremeyiz.
ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN’a
da çok iş düşüyor. Geliştirmekte olduk-
ları alt sistemlerde ileride ihracat lisansı
alamama riskini taşıdığımız hiç bir kom-
ponenti,  kullanmamalılar. Geliştirmesi
bitti dediğimiz hiç bir sistem, duruma
göre, yani konacağı platform ya da satı-
labileceği ülkeye göre risk taşımamalı.
Arkamıza bakarak ilerlememeliyiz. Özel
sektör tersanelerinin gelişimini destek-
lemeliler ve onlar gemi sattıkça, kendi
pazarlarının da büyüyeceğini bilmeliler.
Benzer ürünlerde, yabancı tedarikçileri
kullanan rakip tersanelere karşı, kendi
tersanelerimizin elini güçlendirmeliler.
Bütün projelerimizde klaslama otoritesi
olarak hizmet veren Türk Loydu, sektö-
rün alınmasını yıllardır beklediği IACS
üyeliğine yönelik başvurusunu artık ba-
şarı ile sonlandırmalı ve her projemizde

aldığı rolden kazandığı yetkinliği ispat
edip sektöre teşekkürünü bu şekilde
göstermeli. Bunun için, ağırlığı Gemi
Mühendislerinden oluşan meslektaşla-
rımızı, biz de gönülden destekliyoruz.
Üniversitelerimizden İstanbul Teknik
Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversite-
sinin gemi inşaatı ve denizcilik fakülte-
lerini, önümüzdeki dönem okullarında
ziyaret edeceğiz. Sektöre özel bilgilen-
dirmelere ağırlık vereceğiz. Okul 
yönetimleri ile görüştük. Mühendis
adaylarının vizyonuna destek vereceğiz.
Okullarımız ile silah ve sensör süiti ko-
nusunda yaptığımız Ar-Ge iş birliğini
kuvvetlendirmemiz lazım.
İsimlerini burada zikredemeyeceğim;
akustik, optik, ROV, torpido, silah, radar,
sonar gibi birçok kritik teknolojide pozis-
yon alan firmalarımıza da bir mesajım
olacak: Sizlerin alanlarında büyümesi ve
keskinleşmesini, gittikçe daha çok dikkat
edeceğimiz bir borç olarak görüyoruz.
Tüm paydaşlarımıza, vatanımıza hizmet
konusunda yüksek motivasyon, ihracat
yolunda inatçı yaklaşımlar dilerim. Pru-
vanız neta, rüzgârınız kolayına olsun.

SSM Deniz Araçları Daire Başkanı 
Müjdat Uludağ’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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Tersaneler, bizim için raylar ve vinçlerden ibaret yerler değil. 
Tecrübeli isimler ve dizayn kadrolarıdır bizim için önemli olan. 
Bu kadrolara yatırım yapmaya devam etmeliler. Kadrolarını 
koruyamayan tersanelere, sadece ÜİB sahibi oldukları için kritik 
noktalarda iş veremeyiz.
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Bahse konu deniz stratejisi dokümanı, esas olarak,
ulusal savunma ve anakara güvenliği stratejilerinin
desteklenmesi yönünden, 21’inci yüzyıl Amerikan

deniz gücünün tasarlanması, organizasyonu ve görevlendi-
rilmesine yönelik esasları belirlemek amacıyla hazırlan-
mıştır. Öte yandan, azalan kaynaklara rağmen deniz gücü
önceliklerinin belirlenmesinin yanında, uygun savaş yete-
neği geliştirilmesi ve ileri üslerde konuşlanmanın önemine
vurgu yaparak geleceğe yönelik hazırlıkların yapılmasına
rehber olmaktadır.
Esasen, ABD gibi küresel güçler, dünyadaki askeri, politik ve
ekonomik güç dengelerindeki değişimi sürekli gözlemlemekte
ve askeri güçlerini buna göre yeniden yapılandırmaktadır. Bu
yapılanmaların en önemli rehberi, birçok sivil ve askeri kuru-
mun ortaklaşa geliştirdikleri ve sürekli güncelledikleri bu ve
benzeri stratejik dokümanlardır.
Bahse konu stratejik dokümanda, küresel ekonomi için hayati
öneme sahip:
n Deniz taşımacılığı,
n Enerji sevk ve tedarik yollarının güvenliği,
n Hint Okyanusu’nda artan Çin deniz gücü etkinliği,
n Rusya’nın artan saldırganlığı,
n Körfez ve Arap Yarımadası’nda süren kargaşa 

ve İran’ın etkinliğini arttırmaya
yönelik çabaları ve

n Dünyanın hemen hemen 
tüm bölgelerini saran terör 
faaliyetleri

7. DSS ÖZEL

Bir Dünya Devinin 
21’inci Yüzyıl Deniz Gücü 

Stratejisi Amerikan Deniz Kuvvetleri, ilki 
2007 yılında yayınlanan, “A Cooperative
Strategy for 21st Century Seapower”
(21’inci Yüzyılın Deniz Gücü için 
İş Birlikçi Bir Strateji) adlı stratejik
konsept dokümanını, dünyada gelişen
politik durum, güç ekseni kayması ve
yeni stratejik öngörüler doğrultusunda
yeniden tanımlayarak geleceğin 
Amerikan deniz gücünü planlamaya
devam ediyor. Söz konusu stratejik 
dokümanın yeni sürümünde 
tanımlanan kavramların incelenmesi,
hâlen dünyanın en büyük ve etkin 
deniz gücüne sahip ABD’nin, 
bu gücü gelecekte nasıl bir stratejik
formasyona taşımakta olduğunu 
anlamak açısından faydalı olacaktır.
M. Kubilay TOK* / mk.tok@yaltem.com
*Elektronik Yük. Müh., İş Geliştirme Direktörü, YALTEM A.Ş.

Amerikan deniz gücünün
simgelerinden, bir uçak gemisinin
çevresinde oluşturulan 
görev gücü.
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gibi konular karşısında, daha
fazla müttefik deniz gücü ile iş
birliği yaparak dünya denizle-
rinde ABD’nin üstünlüğünü
devam ettirecek stratejilerin
uygulanması, ana tema olarak
ele alınmaktadır. Hatta öyle ki,
“müttefik deniz gücü iş birliği”
kavramı, artan tehdit ve aza-
lan deniz gücü kaynakları se-
naryosu karşısında, tüm
dünya deniz alanlarında ye-
gâne çözüm olarak belirlen-
mektedir.
Dokümana göre, sayısız ağ-
larla birbirine bağlanmış kü-
resel toplumun can damarları
durumundaki dünya okyanus-
larında süregelen deniz tica-
retinin, önümüzdeki 15 yıl
içinde, iki misli büyümesi bek-
lenmektedir. Dünya nüfusunun hâlen %70’i, sahillerden itiba-
ren 100 deniz mili derinlikteki bir kıyı koridorunda
yaşamaktadır. Benzer şekilde, deniz ticareti, balıkçılık, deniz-
den gaz ve petrol elde edilmesi gibi birçok denizcilik faaliyeti,
sahillerden 200 deniz mili açıklığa kadarki alanı kapsayan deniz
ekonomik alanlarında (Economical Zone) gerçekleşmektedir.
ABD makamları tarafından kullanılan coğrafi bir terim olan
“Hint-Asya-Pasifik” bölgesinin stratejik öneminin artması, kü-
resel deniz yolları ulaşımını engellemeye yönelik artan terörist
faaliyetler, çeşitli bölgelerde ülkeler arasında artan kıta sa-
hanlığı çatışmaları, deniz ticareti ve özellikle enerji tedarikine
yönelik artan tehditler, bugünün küresel güvenlik ortamını
genel olarak karakterize etmektedir.
Küresel güvenlik ölçütleri ve hayati öneme sahip bu deniz alan-
larında ABD çıkarlarını korumak ve serbest deniz ticaretini
destekleyebilmek için, Amerikan Donanması’nın, içinde en az
11 uçak gemisi ve 14 balistik füze kabiliyetli denizaltı bulunan
300 savaş gemisine sahip olmaya devam etmesi planlanmakta;
aksi durumda, Amerikan çıkarlarını korumak için gerekli deniz
gücü seviyesinin altına inileceği ve bunun da özellikle Hint-
Asya-Pasifik bölgesinde artan Çin tehdidine karşı ciddi riskler
yaratabileceği öngörülmektedir.
Tarihsel süreç içinde oluşan ve deniz gücünün klasik operas-
yon konsepti olarak kabul edilen caydırıcılık, deniz güvenliği,
deniz kontrolü ve kuvvet gösterisine ilave olarak tüm kara,
hava, deniz, uzay ve siber ortam operasyon alanlarına kayıtsız
şartsız erişim ve kullanma serbestisinin (all domain access)
şart olduğu değerlendirilmekte ve geleceğin deniz gücünün
buna göre oluşturulması hedeflenmektedir.
Tahminlere göre, 2040 yılında, dünyadaki enerji ihtiyacı, bu-
günkü seviyenin en az %46’sı kadar artacaktır. Bunun netice-
sinde, Hürmüz ve Malakka boğazları ile Süveyş ve Panama
kanallarının jeostratejik önemi, daha da artacaktır. Öte yandan
ABD, yıllar sonra, 2013 yılı itibarıyla tekrar enerji ihraç eder ko-
numa gelmiştir. Bu kritik deniz yollarında meydana gelebilecek
aksamalar, dünya ve Amerikan ekonomisini ciddi sorunlarla
karşı karşıya bırakabilir.
Amerikan ve müttefik deniz gücünün, yukarıda vurgulanan
deniz operasyon alanlarında karşı karşıya bulunduğu yeni teh-
ditler ise:

n Daha uzun mesafelerden tehdit oluşturabilen 
güdümlü mermiler,

n Satha atılan orta menzilli seyir füzeleri ve daha akıllı 
balistik füzeler,

n Modern komuta kontrol ve muhabere sistemleri,
n Entegre angajman ağları (engagement grids),
n Akıllı mayınlar,
n Modern denizaltılar,
n Modern entegre hava savunma sistemleri,
n 5’inci nesil savaş uçakları,
n Yeni nesil elektronik harp teknolojileri,
n İleri teknoloji bilgisayar ağları ile desteklenmiş 

siber savaş yetenekleri ve
n Orta ve yüksek irtifalarda uzun süre görev yapabilen 

insansız hava araçları (İHA’lar)
olarak sıralanmaktadır.
Özellikle elektro-manyetik spektrum ve siber güvenlik alanla-
rında çok ciddi boyutlara ulaşan tehditler nedeniyle ABD’nin
sahip olduğu küresel komuta kontrol sistemi ve bunu destek-
leyen bilgi ve iletişim ağları, ciddi tehdit altındadır. Küresel kor-
sanlar tarafından yönetilen ataklarla stratejik bilgi sistemleri
ve komuta kontrol şebekeleri çökertilmekte; basit teknoloji-
lerle GPS sinyalleri bastırılarak deniz gücünün hassas konum-
lanması tehdit edilmektedir. Bu nedenle geleceğin deniz gücü,
böylesi bir tehdit ortamında güvenle operasyonlarını yapabile-
cek şekilde ve yüksek beka kabiliyetine sahip olarak tasarlan-
malıdır.

Yeni Strateji Şekilleniyor
Artan bu küresel tehdide karşı, 2014 yılı itibarıyla ileri ope-
rasyon alanları ve denizaşırı üslerde görev yapan Amerikan
savaş gemisi sayısı 97 iken, bu rakam, 2020 yılında 120’yi
aşacaktır. Bu amaçla benimsenen konsept; “nerede ve ne
zaman gerekli ise” ölçütüyle şekillenecektir. Bunu daha iyi
yönetebilmek için, aşağıdaki yenilikçi uygulamalar esas alı-
nacaktır:
n Pahalı gemi ve platform rotasyonlarını önlemek için 

jeostratejik ve jeopolitik öneme sahip ileri üslere ağırlık ve
öncelik verilerek küresel harekât alanlarında her daim 
varlık gösterilecektir.

©
H

untington Ingalls Industries

Açık denizlerde seyir yapabilen sahil güvenlik gemisi, 
National Security Cutter (Ulusal Güvenlik Gemisi)



n Küresel olarak dağıtılmış ve gerçek zamanlı savaş yönetim
ve angajman ağlarına entegre kuvvetleri, müttefiklerle 
iş birliği içinde idame ederek ortaya çıkabilecek kriz 
durumlarında stratejik çevikliğe sahip deniz gücü 
oluşturulacaktır.

n Bu ileri üslerde, ana platformu oluşturan gemiler değil, 
modüler olarak tasarlanmış görev ekipmanları ve 
görev yükleri değiş tokuş yapılacak ve böylece zaman 
ve maliyetten tasarruf sağlanacaktır. Esasen LCS (Littoral
Combat Ship / Kıyı Muharebe Gemisi) platformları, 
bu konsept ile yeniden tasarlanarak Hava Savunma 
Harbi (HSH), Denizaltı Savunma Harbi (DSH) ve Suüstü Harbi
(SüH) fırkateynlerine dönüştürülme aşamasındadır.

n Uyarlanabilir kuvvet unsuru kavramı yaygınlaştırılacak 
ve bu sayede, ileri üs bölgelerinde göreve en uygun deniz
gücü yapısı desteklenecektir.

Dokümandaki önemli vurgulardan birisi de Amerikan Deniz
Kuvvetlerinin, 2020 yılı itibarıyla; uçak gemileri gurubu, balistik
füzeli saldırı denizaltıları, harekâta hazır amfibi grupları,
İHA’lar, F-35’li deniz-hava taktik unsurlarından oluşan ve ne-
redeyse mevcut gücün %60’ı civarında bir deniz gücünü, Hint-
Asya-Pasifik bölgesinde daimi olarak konuşlandıracağının
özellikle belirtilmesidir.
Öte yandan, Hint-Asya-Pasifik bölgesinde dengenin sağlanma-
sından itibaren, Avrupa’nın güvenliğine daha koordineli destek
sağlanmasının da planlandığı belirtiliyor ve bir anlamda, Avru-
pa’nın, güç ekseni kaymasından kaynaklanan endişeleri de
bertaraf ediliyor.

Artan bütçe baskısı nedeniyle kritik deniz alanlarındaki deniz
gücü etkinliğini devam ettirebilmek için; daha çevik, daha az
personelle kullanılabilen, daha fazla ağ merkezli savaş (Net
Centric Warfare) yapısına uyumlu ve çok daha etkin ve yenilikçi
silah sistemleriyle donatılmış deniz gücünün geliştirilmesi ve
onun değişen dünya jeopolitiğine uygun yeni konseptler ile sevk
ve idaresinin şart olduğu belirtilmektedir. Böyle bir deniz gü-
cünün tasarımında göz önünde bulundurulması gerekli husus-
lar ise şöyle sıralanıyor: 
n Çıkabilecek krizlere ani müdahalede bulunabilecek ve 

her an savaşa hazır uygun orandaki deniz gücünün 
muhafaza edilmesi sayesinde, gerek ana kıtanın ve gerekse
denizaşırı bölgelerde müttefiklerin desteklenmesini 
sağlayabilecek bir yapı.

7. DSS ÖZEL
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n Denizaltı, uçak gemisi, amfibi gemiler ve su üstü 
muharip unsurlardan oluşacak dengeli bir deniz gücü 
oluşturulması ve bu gücün askerleri ve lojistik 
malzemeleri yüksek süratle intikal ettiren gemilerle 
(Joint High Speed Vessel / Müşterek, Yüksek Süratli
Gemi), açık denizlerde seyir yapabilen sahil güvenlik 
gemileriyle (National Security Cutter / Ulusal Güvenlik 
Gemisi), yeni ulaştırma vasıtaları (Large, Medium-Speed
Roll-on Roll-off - LMSR / Büyük, orta süratli Ro-Ro 
gemisi), yeni lojistik gemiler (T-AKE), mobil çıkarma 
platformları ve kuvvetlerin su üstünde üslenmesini 
sağlayacak platformlar gibi yeniden konfigüre edilebilir
platformlar ile desteklenmesi.

n Müşterek kuvvetler arasındaki bağımlılığın mevcut 
boşlukları doldurarak ve gereksiz bürokratik ve idari 
süreçleri ortadan kaldırarak iyileştirilmesi ve hava ve 
kara kuvvetleri ile iş birliği sinerjisinin arttırılması.

n Hava kuvvetlerinin sahip olduğu lojistik destek ve 
istihbarat, gözetleme ve keşif yeteneği ve kara 
kuvvetlerinin küresel hava savunma kabiliyetlerini 
deniz kuvvetlerinin sahip olduğu entegre füze savunma
sistem kabiliyetleri ile koordineli olarak kullanmak.

n Donanma operasyonlarının; uzay, siber ortam ve 
elektromanyetik spektrumda çalışabilecek ve kinetik 
olmayan teknolojilere dayalı “Elektromanyetik Manevra
Harbi (EMH)” olarak adlandırılan çok yeni bir konsepte 
dayalı savaş yeteneği ile desteklenmesi.

n Deniz kuvvetlerinin, küresel kuvvet yönetim ihtiyaçlarına
uygun olarak tahmin edilebilir ve sürdürülebilir bir 
personel politikası geliştirilmesi.

n Deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan savaş sistemlerinin, 
açık sistem mimari konseptlerine uygun olarak ve 
endüstri ile iş birliği hâlinde, yüksek rekabet ortamında
geliştirilmesi ve maliyetlerin optimize edilmesi.

Bütün bu kabiliyetleri kullanacak, platformları sevk ve idare
edecek çok üstün yeteneklere ve tecrübeye sahip denizci per-
sonelin yetiştirilmesi ve sürekli yüksek motivasyona sahip
hâlde idamesi de çok önemlidir.
21’inci yüzyıl Amerikan deniz gücünün stratejik oluşumunda,
müşterek harp oyunu ve tatbikatlar, müşterek konsept tekno-
loji denemeleri ve tam ölçekte müşterek ve koalisyon tatbikat-
ları vasıtasıyla savaş konseptlerinin de yeni bir bakış
çerçevesinde ele alınarak tanımlanması, rafine edilmesi, ge-
liştirilmesi ve gerçeklenmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu
maksatla:
n Geleceğin müşterek kuvvetleri için müşterek operasyon

konseptlerinin desteklenmesi amacıyla bölgesel ve 
küresel güç gösterim kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
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LMSR (Large, Medium-Speed Roll-on Roll-off / Büyük, orta süratli Ro-Ro gemisi)
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n Müttefikler ve iş birliği yapılabilen ülkelerle güvenlik 
iş birliğinin derinleştirilmesi vasıtasıyla küresel donanma
ağları kavramlarının geliştirilmesi,

n Müttefiklerle yapılan müşterek tatbikatları arttırarak
savaş etkinliğinin arttırılması,

n Müttefiklerin güvenle erişebileceği daha hassas müşterek
operasyon resminin oluşturulması ve paylaşılması,

n Donanma eğitim ve taktik geliştirme faaliyetlerine 
önem verilerek her nevi savaş konsept geliştirme 
merkezlerinin kurulması, idamesi ve bu sayede 
taktik seviyeden küresel harekât alanına dek eğitimler 
yapılabilmesi ve

n Görev ekipmanları açısından tekrar yapılandırılabilir 
platformları ve karmaşık denizde üslenme yapılanmalarıyla
sahile yakın ortamlarda deniz kontrolü ve güç gösterisinin
dağıtılmış bir yapıda gerçekleştirilmesi,

gibi alanlarda konsept geliştirilmesi için çalışmalara başlan-
maktadır.
Öte yandan, mevcut ve yeni geliştirilecek SSBN (nükleer tah-
rikli balistik füze denizaltısı) platformları ile küresel boyutta
nükleer caydırıcılığı sağlamaya çalışmanın, Amerikan Deniz
Kuvvetlerinin birinci ve en hayati önceliği olacağı, bu stratejik
dokümanda net olarak tanımlanmaktadır.
Yine, deniz kontrolünde büyük üstünlük sağlamaya yönelik ola-
rak lazer gibi yönlendirilmiş silah sistemlerine, seyir füzesi gibi
daha uzun mesafelerden düşmanda tahribat yaratabilecek fü-
zelere ve su altındaki tehditleri daha uzun mesafeden tespit ede-
bilecek sensör sistemlerine yönelik yatırıma devam edilmesinin
hayati önem taşıdığı, bu dokümanda önemle vurgulanmaktadır.

Strateji Dokümanlarının Önemi
“A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower” gibi stratejik
konsept dokümanları, geleceğin askeri gücünün şekillendiril-
mesi, savunma teknolojilerine yapılacak yatırımların ve Ar-Ge
çalışmalarının yönlendirilmesi açısından büyük önem taşımak-

tadır. Zira yüksek teknolojili askeri platform ve sistemlerin ge-
liştirilmesi, ancak böyle stratejik direktiflerle mümkün olabilir.
Benzer stratejik dokümanların, 2000’li yılların başında, içinde
şahsen yer aldığım Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzmanlarınca
tasarlanması sayesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri için son derece
stratejik öneme sahip; Uzun Ufuk Keşif ve Gözetleme Sistemi,
MELTEM Deniz Gözetleme ve Keşif Sistemi, DATAS Denizaltı
Taktik Eğitim Simülatörü, Fırkateyn Savaş Harekât Merkezi Si-
mülatörü, K-5 Savaş Yönetim Sistemi, GENESİS Savaş Yönetim
Sistemi ve MİLGEM korveti gibi kuvvet çarpanı projelerin ge-
liştirilmiş olması, gerçekten çok önemli stratejik adımlardır. 
O yıllarda kapsamlı olarak tanımlanan bu stratejik ihtiyaç do-
kümanları, gerek askeri ve gerekse sivil Ar-Ge kuruluşlarına
ve endüstriyel kuruluşlara rehberlik etmiş ve çok önemli tek-
nolojilerin milli olanaklar ile geliştirilmesini de sağlamıştır.

7. DSS ÖZEL

M. Kubilay Tok
(E) Y. Müh. Albay
YALTEM İş Geliştirme
Direktörü
M. Kubilay Tok, 1980 yılında, 
Deniz Harp Okulu Elektronik 
Mühendisliği bölümünden mezun olmuş,
çeşitli gemilerde deniz görevini 

tamamladıktan sonra, 1985-1987 yılları arasında, ABD Naval Post
Graduate School’da Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans 
eğitimini tamamlayarak yurda dönmüş ve Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) Ar-Ge teşkilatında, 2003 yılına dek çeşitli
projelerde görev almıştır. Bu süreçte, Dz.K.K.lığı Savaş Sistemleri
Yazılım Geliştirme Merkezi (YAZGEM)’nin kurulmasına liderlik
etmiş; K-5 Savaş Yönetim Sistemi, Savaş Harekât Merkezi (SHM)
Simülatörü ve GENESİS Savaş Yönetim Sistemi projelerinin 
tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetiminde yer almış; Uzun Ufuk
ve MELTEM gibi önemli projelerde, uzman olarak çalışmıştır. 2003
yılında Dz.K.K.lığından emekli olduktan sonra, sırası ile YALTES ve
YALTEM şirketlerinde görev yapmış olup, hâlen YALTEM İş
Geliştirme Direktörü olarak çalışmaktadır.
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YTKB’ler (Tuzla Sınıfı karakol gemileri); boğazlar, üs,
liman yaklaşma suları ve sahillere yakın bölgelerde keşif,
gözetleme, karakol ve denizaltı savunma harbi görev

fonksiyonlarının karşılanması ve üs, liman savunma görev
fonksiyonuna katkı sağlanması maksadı ile tasarlanıp inşa
edilmiştir. HAVELSAN, bu projede, DEARSAN tersanesinin
elektronik ve silah sistemleri; başka bir deyiş ile savaş sistemi
alt yüklenicisidir.
2008 yılında başlanılan bu uzun maraton, 16 adet YTKB’nin
son gemisi olan TCG KUŞADASI’nın, 3 Şubat’ta Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığına teslim edilmesiyle başarı ile tamam-
lanmıştır.

Savaş Sistemi Ana Entegratörü 
Rolü ile HAVELSAN
HAVELSAN, YTKB’leri inşa eden DEARSAN tersanesi tarafın-
dan, Savaş Sistemi Ana Entegratörü olarak seçilmiştir. 
YTKB projesinin yanı sıra GENESİS ve MİLGEM gibi büyük deniz
projelerini de paralel olarak gerçekleştiren HAVELSAN’ın, 
ana entegratör olarak yürüttüğü faaliyetler aşağıda özetlen-
miştir:
n Tasarım safhasında, sözleşme kapsamında tedarik edilen

silah ve sensörler ile sistem-gemi (mekanik ve elektrik) 
ve sistem-sistem (elektronik) uyumlandırma çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

n Seçilen silah ve sensörlerin, milli olarak tasarlanan 
geminin formuna uygun şekilde, performans kaybı 
olmadan montajlarının yapılabilmesi maksadı ile 
su altı (kavitasyon ve akustik uyumluluk vb.) ve 
su üstü (EMI/EMC ve uygun mesafe aralıkları vb.) 
sistemlerin, birbirini etkilemeyecek şekilde yerleşim 
analizleri yapılmıştır.

n Teknik anlaşmalar yolu ile silah ve sensörlerin bir arada
doğru çalışması için tasarıma girdiler sağlanmıştır.

n Teknik anlaşmalar ve sözleşmeden gelen veriler 
harmanlanarak, HAVELSAN’ın özgün ürünü olan Gemi 
Bilgi Dağıtım Sistemi (GBDS) tasarımı yapılmıştır. GBDS 
sayesinde, silah ve sensörlerin istediği veriler, çok hızlı 
ve güvenilir olarak iletilirken, aynı zamanda yedeklenebilirlik
mantığı ile bir sensörden alınan verinin, bir arıza nedeni ile
gelmediği durumlarda, diğer sensör verilerinin kesintisiz
olarak arızalı sensörün yerine geçmesi sağlanmıştır.

7. DSS ÖZEL

Yeni Tip 
Karakol Botu 
Projesinde
Mutlu Son
Gabya (G) Sınıfı Fırkateynlerin 
Savaş Yönetim Sistemi (SYS) 
modernizasyonu projesi (GENESİS) ile
2004 yılında deniz projelerine yelken
açan HAVELSAN, 2007 yılında MİLGEM
ve hemen sonrasında, 2008 yılında 
Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) 
sözleşmelerini imzalayarak yoluna
pupa yelken devam etmiştir.
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n Atış Kontrol kanalının karada test edilmesi için, Karaya 
Konuşlu Test Sistemi oluşturulmuştur. GBDS’den sağlanan,
yedeklenebilen ve güvenli verilerin, Atış Kontrol Sistemi’ni
beslemesi ile geminin savaşabilirlik yeteneği geliştirilmiştir.

n Fabrika Kabul Testleri (FAT)’nden geçen silah ve sensörlerin,
tasarıma uygun olarak gemilere montajı yapılmıştır.

n Sözleşme isterlerine ve cihaz performanslarına uygun 
olarak hazırlanan Liman Kabul Testi (Harbour Acceptance

Test / HAT) Yönergeleri ile Liman Kabul Testleri icra 
edilmiştir.

n Limanda entegre edilen silah ve sistemler, seyir testleri 
sırasında dinamik muvazaatları yapılarak atışlara hazır hâle
getirilmiştir.

Projenin ilk gemisi olan TCG TUZLA ile 2010 yılının Kasım
ayında, hem su üstü hem de hava hedeflerine yapılan ilk atışta
tam isabet sağlanarak büyük başarı elde edilmiştir. Bu başarı,
16 geminin tamamında devam etmiş ve kırılması zor bir per-
formans rekoruna imza atılmıştır. Benzer şekilde, GBDS’den ve
sonardan gelen veriler, Denizaltı Savunma Harbi (DSH) sistemini
besleyerek, milli olarak geliştirilen DSH roketlerinin ilk seferde
tam isabet sağlamasına katkıda bulunmuştur.
TUZLA sınıfı karakol gemilerinin ilki olan TCG TUZLA, 4 Ocak
2011 tarihinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilerek,
özel tersanelerde üretilen ve teslimi yapılan ilk milli savaş ge-
misi unvanını almıştır. Ayrıca,16 geminin her birinin deniz kabul
testleri, sözleşmede yer alan tarihlerden ortalama 36 gün önce
tamamlanarak örneğine az rastlanır bir erken teslimat başarısı
gerçekleştirilmiştir.
TUZLA sınıfı karakol gemileri için tasarlanan ve HAVELSAN
özgün ürünleri ile birlikte genişleyebilen mimariye sahip savaş
sistemi; gerek yurt içi gerekse yurt dışı benzer platform proje-
lerinde, başarısı kanıtlanmış potansiyel aday olarak yerini al-
maktadır. Ayrıca HAVELSAN, her tür uçar veya yüzer
platformdaki deneyimli entegratör rolü ile sadece ulusal sa-
vunma sektöründe değil, uluslararası alanda da rekabet ede-
bilir konumdadır.

©
H
A
V
ELSA

N



56

MSI Dergisi - Ekim 2015                                                                                                                                          www.milscint.com

Meteksan Savunma, gelecek nesil su altı ve
su üstü platform ve silah sistemleri için
sensör geliştirme projelerinde sona yak-

laştı. Değişik tip ve yeteneklerde geliştirilen sen-
sörler, su altında, “hem göz hem de kulağımız”
olacak. Fiber Optik Akustik Algılayıcılar Ge-
liştirilmesi Projesi sayesinde piezoelektrik

sistemlere göre daha yüksek hassasiyet ile su altı sinyal-
lerini algılama yeteneğine sahip olunması hedefleniyor.
Milli imkânlarla geliştirilen sistem, fiber üzerinden giden
lazer ışığının akustik dalga tarafından modüle edilmesine
dayalı yeni teknoloji ile çalışacak. Bu sayede daha yüksek
hassasiyet ile algılama yapabilen sistem, düşük frekans-
larda etkin dinleme yapabiliyor. Fiber teknolojisinin avan-
tajını kullanan sensörler, bu sayede çok hassas, modüler,
hafif ve küçük bir yapıya kavuşuyor. Sistemin bir başka avantajı
ise çoklu sensör kullanımına uygun olması ve herhangi bir elek-
tromanyetik girişimden etkilenmemesi (EMI Free).
Buna göre Fiber Optik Akustik Algılayıcılar Geliştirilmesi Proje-
si’nde elde edilen teknolojinin askeri alanda; su altı akustik sen-
sör ağları, deniz platformu sonarları, denizaltı yan dizin sonarı,
ince (Thin-Line) çekili dizin sonarı, sonoboy, insansız su altı araç-
ları (UUVs / ROVs / AUVs) ve su altı güvenliğinde kullanılması
amaçlanıyor. Öte yandan proje ile sivil alanlarda da boru hatları,
stratejik kaynakların ve tarihi batıkların korunması, sismik ve bi-
yolojik araştırmalar alanlarında güvenilir sistemlere yerli olarak
sahip olabileceğiz.

Deniz Testleri Verileri Doğrulayacak
2013 yılının Temmuz ayında başlayan projede, kritik tasarım aşa-
ması tamamlanarak üretim ve tasarım doğrulama testleri aşa-
masına gelindi. İlk prototipin üretilmesinin ardından, Eylül ve

Ekim aylarını kapsayan süreçte, ilk deniz testleri yapılacak. Ya-
pılacak deniz testleri, şimdiye kadar Meteksan Savunma bünye-
sindeki altyapılar ile elde edilen sistem verilerinin doğrulanması
ve performans gösterimi açısından da büyük önem taşıyor.

Vektör Sensörler Yön Bildirecek
Akustik Vektör Sensör Geliştirilmesi Projesi
ile hem ataletsel hem de mikro-elektrome-
kanik yapılar (MEMS) yöntemleri ile iki farklı

konfigürasyonda Akustik Vektör Sensör
Sistemi tasarlanıp üretiliyor. Düşük fre-

kans bandında çalışan vektör sensörlerin
en önemli avantajlarından birisi, yön kestirimi

yapabilmesi. Sistem su altında tehdidi algılamakla kal-
mıyor, aynı zamanda tespit ettiği akustik sinyalin yönünü de

gösterebiliyor. Bu sayede sistemin tespit, takip ve konumlan-
dırma işlevlerini yerine getiren erken uyarı sistemlerinde kullanıl-
ması büyük avantaj sağlayacak. Vektör sensörlerin de Fiber Optik
Akustik Algılayıcılar gibi su altı akustik sensör ağ-
ları, deniz platformu sonarları, denizaltı yan dizin
sonarı, ince çekili dizin sonarı, sonoboy, insansız
su altı araçları ve su altı güvenliğinde kullanıl-
ması amaçlanıyor.
Değişik sensör tiplerinin milli olarak geliştiril-
mesi, aynı zamanda, kullanım alanları ve ihtiyaca
göre kullanılacak sensör kombinasyonlarının
oluşturulmasında da esneklik sağlayacak.
Her iki projede de deniz testlerinin ardından
üretim-tasarım doğrulama ve kabul testleri
aşamasına geçilecek. Projelerin teslimi için
öngörülen tarih ise 2016 yılının ikinci yarısı
olarak planlanıyor.

7. DSS ÖZEL

Meteksan Savunma, 
Su Altı Akustiği Çalışmalarını,
Fiber Algılayıcılar ve 
Vektör Sensörlerle Genişletiyor

Fiber Optik Algılayıcılar Geliştirme 
Projesi’nde ölçümler Bilkent Göleti’nde
gerçekleştirildi.

Meteksan Savunma tarafından 
geliştirilen fiber optik akustik algılayıcılar
ve vektör sensörlerle su altında hatasız

ve kayıpsız veri taşınacak. 2013 yılının
Haziran ayında, Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeler
doğrultusunda başlayan Fiber Optik

Akustik Algılayıcılar Geliştirilmesi ve
Vektör Sensörler Geliştirilmesi 

projelerinde sona gelindi. Sistemler, 
su altında yüksek hassasiyet ile 

algılama için geliştirildi.

AAVS Ataletsel
Akustik Vektör 
Sensörü 

Akustik Vektör Sensör Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında geliştirilen, 
analog verilerin sayısala çevrilmesini
sağlayan sensör elektroniği 
birimi.

MAVS mikro elektronik
mekanik sensörT
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Gelişen teknoloji ile birlikte, gerek uydu teknolojileri sa-
yesinde deniz yüzeyini ve yüzeyden deniz tabanına kadar
denizi konu alan araştırma çalışmaları gerekse deniz ta-

banı altındaki katmanlar hakkında yerinde gözlem imkânı
sunan araştırma gemileri yardımıyla birçok önemli bilgiye ula-
şılmıştır.  Hâlen denizlerle ilgili bilimsel çalışmalar ve araştır-
malar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Mavi Vatan
Denizler, insanlık için gıda ve enerji gibi yaşamsal öneme sahip
doğal kaynakları barındırmakta, insan yaşamını daha cazip hâle
getiren bir çok sosyal, ekonomik ve ekolojik değere sahip ola-
naklar sunmaktadır. Ayrıca, deniz ulaştırma sektörü, ekonomik
faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesi açısından büyük önem taşımak-
tadır. Bütün bu unsurlar, ülkelerin refah ve ekonomisine önemli
girdiler yapmaktadır. Tüm dünya denizlerini ve özellikle mavi
vatan olarak da adlandırılan Türkiye’nin çevre denizlerini bilim-
sel olarak çok iyi tanımak, korumak, denizlerden sürdürülebilir
şekilde yararlanmak büyük önem arz etmektedir.
Deniz araştırmaları konusu, Türkiye’nin gündemine, 1974 yı-
lında, Ege Denizi’nde petrol aramak amacıyla kiralanan yabancı
bandıralı bir geminin uluslararası baskılar nedeniyle geri dön-
mesi ile girmiştir. Bu olay üzerine, Türkiye’nin bu konuda çalış-
malar yapacak bir gemi sahibi olması, bu geminin modern
teknolojiyle donatılması ve gemide çalışacak personelin yetişti-
rilmesinin gerekliliği gündeme gelmiş, bu dönemde görev,
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

SİSMİK 1 Araştırma Gemisi
Bu amaçla, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya’da inşa edil-
miş ve Türkiye’ye getirildikten sonra bir süre tahlisiye gemisi
olarak kullanılmış olan HORA gemisine, 1976’da, araştırma
ekipmanları monte edilerek geminin ismi SİSMİK 1 olarak de-
ğiştirilmiş ve gemi, o dönemde, öncelikle Ege sularında araş-
tırmalara başlamıştır. Döneminde ülkemizin tek resmi
araştırma gemisi olan SİSMİK 1, MTA Genel Müdürlüğünce iş-
letilerek Ege, Marmara ve Karadeniz’de çok sayıda bilimsel
araştırmaya imza atmıştır.
SİSMİK 1, petrol aramalarından jeolojik yapının tespitini ve de-
nizdeki doğal kaynakların belirlenmesi gibi birçok görevin yanı
sıra farklı görevler de üstlenmiştir. Suriye, Lübnan, İsrail ve
Mısır arasındaki bölgede, gaz ve petrol olduğu bilgisiyle hare-
kete geçen Yunanistan’ın, Mısır ile anlaşması sürecinde böl-
geye giden SİSMİK 1, diplomatik bir araç olarak da
kullanılmıştır.
Araştırma gemileri, deniz tabanı ve altı ile üzerindeki su kütlesi
içerisindeki canlı-cansız deniz kaynaklarının belirlenmesi, sür-

dürülebilir kullanımı, çevrenin korunması ve iklim değişikliği
gibi konularda çalışmalar yapabilirler. Milli menfaatler doğrul-
tusunda, denizlerde araştırma faaliyetleri, uluslararası ticaret,
ulaştırma, turizm, enerji, hukuk ve savunma gibi konularda
stratejik ve ekonomik açıdan önem arz etmektedir. Bu gemiler,
ayrıca denizlerdeki olası bir kaza sonrası uçak, gemi, denizaltı
enkazlarının tespit edilmesinde de görev almaktadır.
Deniz araştırmaları konusundaki mevcut altyapı ve yetenekle-
rin detaylı olarak tespit edilmesinin, geliştirilmesinin ve sür-
dürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik, “Türkiye Ulusal Deniz
Araştırma Stratejisi Belgesi”, Bakanlar Kurulu’nun 2014/6798
sayılı kararı ile 2 Ekim 2014 tarihinde resmi gazetede yayımla-
narak kabul edilmiştir. Bu belge kapsamında yürütülen çalış-
maların, deniz araştırmalarının güncel öneminin farkında
olunduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

ASELSAN Entegre Araştırma Sistemi
Denizlerdeki araştırma faaliyetlerinin stratejik ve ekonomik
önemi ile konunun güncelliği doğrultusunda, ASELSAN, sahip
olduğu askeri elektronik sistem teknolojilerini kullanarak, Tür-
kiye’nin milli menfaatlerinin desteklenmesini sağlayan MTA
TURKUAZ sismik araştırma gemisinin bilimsel araştırma ekip-
man ve sistemleri için ana entegratörü rolü üstlenmiştir.
ASELSAN, bu projede, Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi ve Kur-
tarma ve Yedekleme Gemisi projelerinde üstlendiği görevler
ile kazandığı birikimleri de yansıtmaktadır.
ASELSAN Entegre Araştırma Sistemi; su üstü gemileri tara-
fından gerçekleştirilen su altı arama, kurtarma, araştırma ve
haritalama gibi faaliyetlerin icra edilmesi için gerekli araştırma
ekipmanı ve sistemleri ile bu sistemlerin çalışması için gerekli
seyir, muhabere ve izleme sistemlerinin entegre olarak sunul-
duğu bir sistem çözümüdür.
ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan Entegre Araştırma 
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Araştırma Gemileri için 
ASELSAN Çözümleri
Denizler, sağladığı ticaret ve ulaştırma ortamının yanı sıra sahip olduğu 
doğal kaynaklar ile kıyısı olan ülkelere önemli ekonomik imkânlar sağlamaktadır. 
Denizler ve denizlerdeki canlı yaşamla ilgili küresel farkındalık, tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda öne çıkmış, bu konudaki politikalar 
önem kazanmış ve deniz araştırmalarına verilen ağırlık önemli ölçüde artmıştır. 

ASELSAN Entegre Araştırma Sistemi



Sistemi, modüler yapısı sayesinde aşağıdaki gemiler için 
uygulanabilir çözümler sunmaktadır:
n Su altı arama ve kurtarma gemileri
n Hidrografik, oşinografik araştırma gemileri
n Jeolojik, jeofizik araştırma gemileri
n Sismik araştırma gemileri

ASELSAN, yürütmekte olduğu askeri projelerin yanı sıra
askeri platformlar ve deniz sistemleri kapsamında Tür-
kiye’ye kazandırdığı teknoloji ve endüstriyel olanakları, ül-
kenin diğer milli menfaatlerini desteleyecek ihtiyaçların
karşılanması için kamu ve özel kuruluşların hizmetine sun-
maktadır. 

ARAŞTIRMA EKİPMAN VE SİSTEMLERİ 
n 2B/3B Sismik Araştırma Sistemi

l Sismik Algılayıcı Kablo
l Sismik Kayıt Ünitesi
l Sismik Navigasyon Sistemi
l Sismik Enerji Kaynağı  (Kompresör/

Hava Tabancaları)
l Sismik Veri İşleme Ünitesi
l Vinç Sistemleri

n Yüksek Çözünürlüklü Sığ Sismik 
Araştırma Sistemleri

n Tek Işınlı İskandil
n Çok Işınlı İskandil
n Yüksek Ayrımlı Sığ Sismik Sistemi
n Yandan Taramalı Sonar
n Deniz Manyetometresi
n Deniz Gravimetresi
n Su Örnekleyici
n CTD
n Akıntı Ölçer
n Jeolojik Örnekleme Ekipmanları
n Vinç Sistemleri

SEYİR SİSTEMLERİ
n ASELSAN SİLYON Entegre Seyir Kontrol Sistemi

l Gemi Özelliklerine / İhtiyaçlarına Uygun 
Seyir Ekipman ve Sistemleri

l Rafta Hazır Ticari / Askeri Ürünler
l ASELSAN Veri Kontrol Sistemi ile Araştırma 

Ekipman ve Sistemleri ile Entegrasyon

MUHABERE SİSTEMLERİ
n ASELSAN ENTEGRE MUHABERE SİSTEMİ

l Gemi Özelliklerine ve İhtiyaçlarına Uygun
l Dâhili Muhabere Sistemleri
l Harici Muhabere Sistemleri
l Araştırma Ekipman ve Sistemleri 

ile Entegre
l Rafta Hazır Ticari / Askeri Ürünler

GENEL ÖZELLİKLER
n Kullanıcı İhtiyaçlarına Uygun Tasarım
n Tasarım ve İhtiyaçlara Uygun Tedarik
n Platforma Özgü Entegrasyon / Montaj Tasarım
n Operasyonel Destek
n Lojistik Destek
n Eğitim
n Dokümantasyon
n Bakım ve İdame

GÖREV TAKİP SİSTEMİ
n ASELSAN ARMADOR GÖREV TAKİP SİSTEMİ

l Araştırma Faaliyetlerinin 
v Planlanması
v İzlenmesi / Takibi

l Araştırma Faaliyetleri Harekât Merkezi

Araştırma Gemileri için Entegre Araştırma Sistemi

Gondola Tasarımı
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Pervane ve şaft sistemleri, deniz platformlarının kritik sis-
temleri arasında yer alırlar; hatta denizaltılar söz ko-
nusu olduğunda, pervanenin şekli bile gizli tutulur. Bu

sistemlerde dışa bağımlılık, askeri platformlar için stratejik bir
konu hâline gelirken, sivil platformlar için ise maliyet konu-
sunda bir dezavantaj olarak değerlendirilebilir.
Bir deniz ülkesi olan Türkiye’nin, konumu gereği, denizcilikten
uzak kalması düşünülemez; aksine, bu konuda; tecrübe, bilgi
birikimi ve teknolojik olarak üst seviyelerde olması gereklidir.
Bu gereklilik doğrultusunda, pervane ve şaft sistemleri konu-
sunda özgün çözümler ortaya koyabilmek için, Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından, Deniz Araçları için
Millileştirilmiş Sabit Kanatlı ve Yönlendirilebilir Kanatlı Pervane
ve Şaft Üretimi Projesi tanımlanmış ve proje, MİLPER tarafın-
dan üstlenilmiştir. Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi ve Kurtarma
Yedekleme Gemisi sözleşmeleri kapsamında başlatılan proje,
önemli kazanımlar sağlamaktadır:
n Şaft ve pervane sistemleri tasarım ve üretim için sürekli 

gelişen literatür arşivi,
n Şaft ve pervane tasarımları için gereken yazılım ve 

donanım altyapısı,
n İleri mühendislik hesapları (Hesaplamalı Akışkanlar 

Dinamiği / CFD) ve Sonlu Elemanlar Metodu (FEM) ile 
yapısal analizler titreşim ve akustik hesaplamalar 
yapabilme yeteneği,

n Pervane ve şaft sistemleri tasarım ve üretimi konularında
yetişmiş ve uzmanlaşmış personel,

n Pervane dökümü ve talaşlı imalatı konusunda tecrübe,
n Şaft üretim ve imalatı konusunda tecrübe,
n Yüksek kalite ve dayanım

gereksinimlerine cevap 
verebilecek tasarım ve 
üretim prosesleri ve

n Özellikle savunma sanayisi projeleri için,
proje yönetim ve dokümantasyon 
tecrübesi.

Sahil Güvenlik Botları da Kapsamda
Diğer taraftan MİLPER, hâlihazırda modernizasyonu devam
eden SAR 33 sınıfı botların modernizasyon çalışmaları kapsa-
mında, sevk sistemi tedarikçisi olmuştur. Projenin başlangıç
tarihi nedeni ile pervane tedariki MİLPER’den yapılamasa da
şaft, braket, yatak, kaplin ve topraklama sistemi gibi bileşen-
lerinin tasarımı MİLPER tarafından yapılarak bu bileşenler, il-
gili botlara başarıyla entegre edilmiştir.
Ayrıca MİLPER, SAR 33 botları modernizasyon projesi kapsa-
mında, diğer bir SSM Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü (TKY)
projesi olan, Deniz Araçları için Millileştirilmiş Egzoz Susturucu
Üretimi projesini üstlenerek; susturucunun tasarımını gerçek-
leştirmiş ve bir çift susturucuyu üreterek, bir SAR 33 botu üze-
rinde test etmiş ve projeyi başarı ile sonuçlandırmıştır.
MİLPER, TKY projesi sonucunda elde ettiği edinimlerle 
TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerini yürüten, sektöre yüksek

katma değer sağlayan bir firma hâlini almıştır. Bu projeler,
şöyle sıralanabilir:

n Sıfır Emisyonlu Yenilenebilir Enerji
Üreten Hibrid Bio-Kompozit Yelkenli
Yat Konseptinin Geliştirilmesi
(REP-SAIL) (Avrupa Birliği Projesi,
ERA-NET Transport III)

7. DSS ÖZEL

MİLPER, Şaft ve 
Pervane Sistemleri için 

Mükemmeliyet Merkezi 
Olma Yolunda

Türkiye’de, deniz platformları için pervane ve şaft sistemlerine yönelik tasarım
çalışmaları akademik çalışmalardan ileriye gidememiş; denizcilik yan sanayinde
gerçekleştirilen pervane ve şaft üretimleri ise basit seviyelerde, daha çok küçük
teknelerle sınırlı kalmıştır. Diğer yandan, gelişen gemi inşa sektörü tarafından
Türkiye’de inşa edilen ticari ve askeri platformlara yönelik pervane ve şaft 
sistemleri için tasarım ve üretim gereksinimleri de yurt dışından karşılanmıştır.
2011 yılında kurulmuş bir Ar-Ge firması olan MİLPER Pervane Teknolojileri A.Ş.,
bu durumu değiştirmek için önemli çalışmalara imza atıyor.

MİLPER tarafından 
tasarlanan  Kontrol Edilebilir 

Kanatlı Pervane  (CPP) ve şaftı
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n Sabit Kanatlı Kompozit Gemi Pervanesi Geliştirilmesi 
(TÜBİTAK 1507 Projesi)

n Gemi Pervane İmalatı için Hesaplama, Tasarım ve Analiz 
Yazılımı Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1507 Projesi)

n Amfibik Araçlar için Tatlı ve Tuzlu Su Geçişlerine 
Uygun Yüksek Verimli İtme Sisteminin Geliştirilmesi 
(TÜBİTAK 1507 Projesi)

n Gemilerde Pervane Modernizasyonu ve Sevk Performansı
Değerlendirmeleri için Pervane / Gemi Gövdesi 
Etkileşiminin Nümerik Yöntemler ile Çözülmesi 
(Avrupa Birliği Projesi, Martec II)

MİLPER, Geleceğe Bakıyor
MİLPER’in, bugüne kadar gerçekleştirdiği ilkler şöyle sırala-
nabilir;
n Türkiye’de ilk kez CPP pervane tasarımı tamamlanarak 

Türk Loydu tarafından klaslanmıştır.

n CU2 ve CU3 yanında, Türkiye’de ilk kez CU4 
(bakır, alüminyum, nikel, mangan) döküm pervane 
gerçekleştirilmiştir.

n Türkiye’de ilk kez robotik olarak pervane imalat süreci 
başarıyla uygulanmaya başlanmış; askeri projelerde 
talep edilen S-klas hassasiyet elde edilmiştir.

n İlk kez bir askeri projede, şaft ve tamamlayıcı ekipmanların
fabrika kabul testleri (FAT) Türkiye’de gerçekleştirilerek 
bir SSM projesinde, yerli üretim şaft kullanılmıştır (SAR 33).

MİLPER, ileride, özellikle askeri deniz araçlarının sevk sistemi
gereksinimlerini karşılamak üzere, hâlihazırda elde ettiği, yön-
lendirilebilir kanatlı pervane ve şaft sistemleri ve sabit kanatlı
pervane ve şaft sistemleri tasarım ve üretim kabiliyeti yanında:
n Su jeti tipinde sevk sistemleri tasarım ve üretim kabiliyeti

kazanmayı,
n Podlu tip pervane tasarım ve üretim kabiliyeti kazanmayı,
n Akustik performans hesapları ve tasarım süreçleri 

geliştirerek özellikle denizaltı ve fırkateyn gibi 
deniz platformları için pervane tasarım ve üretim 
kabiliyeti kazanmayı ve

n Kompozit pervane tasarım ve üretim kabiliyeti kazanarak
akustik ve ağırlık bakımından optimize edilmiş 
pervaneler temin edebilmeyi

hedeflemektedir.
MİLPER, 16 uzman personele ve Teknopark İstanbul’da 
200 m2’lik ofis alanı; Tuzla, Aydınlı’da ise 1.000 m2’lik atölye 
altyapısına sahiptir. MİLPER, yürüttüğü projelerden edindiği bi-
rikim ve tecrübe ile gelecekte daha büyük projeleri üstlenmeye
hazırdır.

MİLPER tarafından geliştirilen Prop-design pervane yazılımı

7 eksenli 
robotik
tezgâhta
CPP
kanatçık
işleme

Dümen yelpazesi optimizasyon çalışması CPP şafta yağ dağıtımını yapan OD-box
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Hollanda Kraliyet Deniz Kuvvetleri ile 2012 yılında imza-
ladığı sözleşme kapsamında Thales,  4 adetlik bir seri-
den oluşacak ilk SMART-L EWC radarının geliştirilmesi

için çalışmalarını sürdürüyor. Hollanda Kraliyet Deniz Kuvvet-
lerinin, “Zeven Provincien” sınıfı hava savunma fırkateynlerine
entegre edilecek radarların, 2018 yılı başı itibarıyla bu gemi-
lere, balistik füze savunma (BFS)  ve erken ikaz kabiliyeti ka-
zandırması bekleniyor.
Thales, 2014 yılı sonu itibarıyla Hollanda Kraliyet Hava Kuvvet-
leri için de 2 adet karada konuşlu SMART-L EWC radarı siparişi
almış bulunuyor. Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri, 2018-2019
yıllarından başlayarak, bu radarları, Hollanda’da bulunan sabit
merkezlerden, NATO hava savunma sensör ağının bir parçası
olarak ve ülkenin hava gözetleme ve hava savunma kabiliyetini
desteklemek üzere kullan-
maya başlayacak.

Uzayı hem Denizden hem de Karadan Gözlüyor
En son teknoloji ürünü bu radarlar, tamamen çoklu-görev ka-
biliyetli olup, kullanıcısına, BFS kabiliyeti kazandırmanın ya-
nında uzayın gözetlenmesi ve izlenmesi gibi son derece önemli
görevleri de destekleyecek.
Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerinin tedarik edeceği 2 adet
SMART-L EWC radarı, Hava Savunma Sensör Sistemi olarak
da adlandırılıyor. Bu radarlar, yaklaşık 40 yıldır hava gözetleme
görevlerinde kullanılan Thomson-CSF MPR (Medium Power
Radar / Orta Güçlü Radar) sisteminin de yerini alacak.
SMART-L EWC radarının mühendislik geliştirme modeli, 
2015 yılı başlarında, Thales’in, Hengelo, Hollanda’daki tesisle-
rinde bulunan bir test kulesine yerleştirilmiş ve sistem geliş-
tirme testlerinin bir sonraki aşamasına geçilmiş durumda.

5’inci Nesil Radar
Thales’in Entegre Hava ve Füze Savunma / BFS Bölümü Kabi-
liyet Yöneticisi Bart van der Graaff, SMART-L EWC’nin, “rakip-
lerinin en azından bir nesil önünde olan 5’inci nesil bir uzun

7. DSS ÖZEL

Thales’in Yeni Nesil 
SMART-L EWC Radarı, 
Denizlerden Sonra 
Kara Savunmasına da Aday
Dünyanın önde gelen radar üreticilerinden Thales, yeni nesil SMART-L EWC
(Early Warning Capability / Erken İkaz Kabiliyeti)  radarının geliştirilmesi yolunda
çok önemli adımlar atmaya devam ediyor. SMART-L EWC, aktif elektronik 
taramalı dizin ya da AESA (Active Electronically Scanned Array) kabiliyetli 
3 boyutlu uzun menzil hava gözetleme radarı olarak dikkat çekiyor.

Bart van der Graaff:
"SMART-L EWC, rakiplerinin
en azından bir nesil önünde
olan 5'inci nesil bir uzun
menzilli gözetleme
radarı."T
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menzilli gözetleme radarı olduğunu” önemle
vurguluyor. Van der Graaff, konuyla ilgili şun-
ları söylüyor: “Bu, tamamen yazılım kontrollü
bir radardır. Bu kabiliyet, Thales’e, aynı ra-
darı, farklı operasyon karakteristikleri taşı-
malarına rağmen, hem deniz hem de kara
uygulamalarında kullanma imkânı veriyor.
Radarın yazılım kontrollü olması sayesinde,
Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerini, 
SMART-L EWC’nin, karadaki uygulamalarda,
tüm harekât isterlerini karşılayabileceğine
ikna etmiş bulunuyoruz. Bunlar arasında;
NATO’nun sabit hava savunma radarlarından
beklenen teknik özellikler, ACCS olarak bili-
nen NATO Hava Komuta Kontrol Sistemleri
ile birlikte çalışabilirlik ve çok küçük radar
kesit alanına sahip hedeflerin tespitine yöne-
lik operasyonel isterler de yer almaktadır. Ör-
neğin, sabit hava savunma radarlarında,
tespit menzili, en az 400 km ve ötesini işaret
eder. Bu, esasında, aynı hava savunma ağında
yer alan komşu radarın saldırıya uğraması
durumunda, diğer radarın görevi devralarak, radar kaplama
alanı zafiyetinin önlenmesi için ortaya çıkmış bir gereksinimdir.
Çok uzun menzilden tespit gereksinimi, aynı zamanda Mod 5 /
Mod S özelliklerini de içeren dost-düşman tanıma sistemleri
(IFF) için de geçerlidir. Öte yandan, Hollanda Kraliyet Hava Kuv-
vetlerinin yeni bir isteri olarak kuşların göç yollarının da
SMART-L EWC tarafından izlenmesi sayesinde, kuş çarpma-
larına karşı olası risklerin de en aza indirilmesi hedefleniyor.”

Yeni Kabiliyetler
SMART-L EWC radarının, klasik hava gözetleme görevine ek
olarak -birçok hava kuvvetleri tarafından şimdiye dek belirtil-
memiş olmasına rağmen- en azından iki adet yeni görevi daha
var. Bunlardan ilki, uzayın gözetlemesi ve izlenmesi kapsa-
mında, dünya yörüngesindeki seyrüsefer ve iletişim uyduları
ile uzay çöpünün tespit edilmesi ve izlenmesini kapsıyor. Bu
kabiliyet, hâlen yörüngede olan uydular ve uluslararası uzay
istasyonuna karşı artan tehdit açısından da önemli. Van der
Graaff, SMART-L EWC radarından elde edilen radar verileri ile
ulusal ve uluslararası bağlamda tanınmış bir uzay durum far-
kındalığı resmi oluşturulabileceğine dikkat çekiyor.
İkinci yeni görev ise BFS. Bu noktada, Hollanda’nın, ulusal bir
katkı olarak, NATO’ya, Avrupa karasal BFS sistemi için erken
ikaz sensör yeteneği sağlaması mümkün.
Van der Graaff’a göre, bazı radarlar, balistik füzeleri tespit ede-
bilir ve izleyebilirler; fakat bunlar, menzil açısından, ancak
Scud ailesi gibi nispeten kısa menzilli füzeleri yakalayabilecek
kabiliyettedir. Kısa menzilli balistik füzeler, uçuşları esnasında,
sadece sınırlı bir irtifa ve sürate erişebilirler. Günümüz BFS
konseptine, orta menzilli balistik füzelere karşı savunma da
dâhil olmuştur. Bu füzeler, 4.500 km menzile kadar ulaşabilir,
çok daha yüksek irtifa ve sürate erişebilirler ve atmosfere ya-
taya daha yakın açılarda yeniden giriş yapabilirler.
Scud füzesi, yaklaşık olarak 150 km civarında irtifaya kadar
yükselebilir ve 2 km/s sürate erişebilirken tipik bir orta menzilli
balistik füze, yerden 1.200 km irtifaya ve 6 km/s sürate erişe-
bilir. Yaklaşık olarak 4.500 km mesafe, atış ve vuruş noktası
arasındaki uçuş zamanı, 15 dakika civarındadır.
Hollanda’nın, karada konuşlu SMART-L EWC radarını, 

NATO’nun Avrupa karasal BFS kuvveti için henüz önermediğini
söyleyen van der Graaff, ilk radarın 2018 yılından önce hizmete
girmeyeceğini; Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri radarlarının
BFS görevi kapsamında kullanımının gündeme gelmesi duru-
munda ise radarlara ait verilerin, NATO’nun Almanya’daki
Ramstein Hava Üssü’nde bulunan BFS operasyon merkezine
gönderileceğini belirtti. Bu sağlandığı takdirde, Hollanda Kra-
liyet Hava Kuvvetleri radarları, bulundukları sabit karasal mer-
kezlerden, Merkezi Avrupa ve Kuzeybatı Avrupa’nın radar
kaplamasına katkı sağlayacaklar.

Benzersiz Performans
Yeni sistemlerin devreye girmesi ile birlikte Hollanda Kraliyet
Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetlerine benzer şekilde, dünyada
henüz benzeri olmayan çoklu-görev yetenekli bir radara sahip
olacak. SMART-L EWC’nin 2.000 km civarındaki tespit menzili-
nin, radarı, dünyadaki rekabet ortamında özel bir konuma taşı-
dığına vurgu yapan van der Graaff, çok uzun menzilde operasyon
yeteneğinin, aktif elektronik taramalı dizin teknolojisine sahip
SMART-L EWC radarında kullanılan Thales patentli arttırılmış
menzilli dalga formu teknolojisi ile sağlandığını söyledi. Gerçek
bir aktif elektronik taramalı dizin radarı olarak SMART-L EWC,
anten dizini içinde, 1.200’den fazla alma/gönderme elemanına
sahip. Bu özellik, radara, üstün performans avantajları yanında,
güvenilirlik ve yüksek beka kabiliyeti de sağlıyor. Öyle ki, bazı
alma/gönderme elemanlarının arıza yapması durumunda dahi
radar performansını hemen etkileyebilecek bir durum söz ko-
nusu olmuyor. Van der Graaff, bu kavramın, kademeli devre dışı
kalma olarak bilindiğine dikkat çekiyor.
“Bu sayıda alma/gönderme elemanının kombinasyonu inanıl-
maz büyüklükte bir veri üretmektedir. Bu miktarda büyük veri
paketleri, sistem içinde, ancak çok modern işlemci ve çok yük-
sek hızda fiber ağlar kullanılarak değerlendirilebilir.” diyen 
Van der Graaff, işlemci yazılımının, sistemdeki en karmaşık ve
olağanüstü etkileyici kısım olduğunu ifade ederek şunları söy-
lüyor: “Bu, 1.200’ü aşkın alma/gönderme elemanı, bir senfoni
orkestrası gibi çalıştığından, bunların tamamının uyumlu ola-
rak çalışabilmesi için de bir orkestra şefine ihtiyaç vardır. Bu
şef, SMART-L EWC’nin sinyal ve veri işleme yazılımıdır.”

SMART-L radarı,
Hollanda Kraliyet

Deniz Kuvvetlerinin,
De Zeven 

Provincien sınıfı
fırkateynlerinde de 

kullanılıyor.



Thales Rekabeti Çok İleri Taşıyor
Hollanda Kraliyet Deniz ve Hava Kuvvetlerinin, SMART-L EWC
siparişi vererek, bir hamlede, neredeyse 3 nesil önde giden bir
teknolojiye geçtiğini düşünen Van der Graaff şöyle devam edi-
yor: “Bu, 1950‘li yıllarda üretilmiş siyah-beyaz bir televizyonun,
günümüzün kavisli ekran ve 4.000 OLED teknolojisiyle yapılmış
son nesil bir televizyon ile değiştirilmesine benzemektedir.
Bunlar, günümüzde mümkün olabilecek en uzun menzilde,
çoklu-görev potansiyeli ve hedef tespiti açısından inanılmaz
hassasiyete sahip radarlardır. 90 derecelik irtifa zarfında,
1.000’den fazla hedef, eş zamanlı olarak ve klasik NATO hava
gözetleme radarlarının, neredeyse iki katı bir hızla güncellen-
mektedir.”
Yazılım kontrollü elektronik huzme şekillendirme ve yönlen-
dirme kabiliyeti sayesinde, SMART-L EWC radarı, “ileri ve geri
doğru bakış” olarak adlandırılan bir özelliğe sahip. Anten dö-
nerken, radar dalgaları ileri ve geri doğru yönlendirilebilir ve
bu sayede, bazı spesifik hedefler üzerinde, radar enerjisinin
daha uzun süre kalabileceği bir durum yaratılır. Bu sayede de
daha hızlı bir hedef sınıflandırma, daha hassas hedef takibi ve
izlenmesi, çok daha hızlı reaksiyon zamanı ve daha iyi bir du-
rumsal farkındalık elde edilebilir. Huzme yönlendirebilme, her-
hangi bir istikamette ve çok değişik formda uygulanabilir. Bu
sayede, sistem operatörü, bir hava muharebesinde olduğu gibi,
birçok uçağın aynı ortamda manevra yaptığı son derece dina-
mik senaryoları izleyebilir. Van der Graaff, bu konuda şunları
söylüyor: “Eski orta güçteki radar sistemleri ve diğer tipik eski
nesil sabit hava savunma radarları, her 10 saniyede bir tarama

gerçekleştirebilirler. Bu, taktik durumun, dakikada 6 kez gün-
cellenmesi anlamına gelir. Öte yandan, yüksek g’li bir hava mu-
harebesi senaryosu veya salvo ateşlenmiş füzelerin yaklaştığı
bir BFS senaryosunda, 10 saniye içinde, son derece hayati de-
ğişiklikler ortaya çıkabilir.”
Yeni radarın, geleceğe doğru çok önemli bir teknolojik atılım
ve sıçramayı temsil ettiğinin; dahası, SMART-L EWC’nin, aktif
elektronik taramalı dizin teknolojisi sayesinde, gelecekte or-
taya çıkabilecek yeni tehdit ve senaryolara uyum sağlamak
üzere yeterince genişleme potansiyeline sahip olduğunun altını
çizen van der Graaff, sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Başlangıçta
mühendislerimiz tarafından son derece zor ve gerçekleştiril-
mesi güç olduğu düşünülen hususlar, şimdi artık nispeten
kolay hâle geldi. Bugünlerde Thales tarafından gerçekleştiri-
len, gerçekten bir radar performans ve kabiliyet devrimidir.
Hollanda askeri makamları, SMART-L EWC, denizde ve karada
devreye girdiğinde, bu önemli farka şahit olacaklar.”

7. DSS ÖZEL
SMART-L EWC, test kulesinde.
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LPD’nin tasarımı, Navantia tarafından İspanyol Deniz Kuv-
vetleri için inşa edilen; tasarımı Avustralya tarafından da
seçilen ve 2 adet sipariş edilen LHD “Juan Carlos I” ge-

misinin tasarımını temel alacak. Bununla birlikte, LPD projesi
kapsamında, “Juan Carlos I”de uygulanan tasarım üzerinde
bazı değişiklikler yapılıp, gemi, Dz.K.K.lığının ihtiyaçlarına göre
uyarlanacak. Kendini kanıtlamış bir tasarıma sahip olan 
Navantia tasarımı havuzlu çıkarma gemileri, hizmete girdikle-
rinden beri sergiledikleri mükemmel performansla Dz.K.K.lı-
ğına katma değer sağlayacak.
LPD projesi; 1 LPD, 4 mekanize çıkarma aracı (LCM), 27 amfibi
zırhlı hücum aracı (AAV), 2 araç ve personel çıkarma aracı
(LCVP), 1 komutan vasıtası ve 1 RHIB botun üretimini kapsıyor.
LPD projesine teknoloji ortağı olarak dâhil olan Navantia, proje
kapsamında; tasarım, teknoloji transferi, ekipman ve teknik
yardım hizmetleri sunacak.
Projenin bir sonraki önemli kilometre taşına, sözleşmenin yü-
rürlüğe girmesinden 8 ay sonra, inşa çalışmaları için ilk 
1.000 ton çeliğin kesilmesiyle ulaşılacak. İnşa faaliyetlerine ise
bu kilometre taşından, yaklaşık 4 ay sonra başlanacak.
Proje sözleşmesi kapsamında, aşağıdaki ekipmanlar Navantia
tarafından sağlanacak:
n Cartagena şehrindeki Navantia Motor Fabrikası tarafından

üretilecek 5 dizel jeneratör seti,
n AYESAŞ firmasıyla bir ortaklık çerçevesinde üreteceği 

Entegre Platform Yönetim Sistemi. Bu sistemin donanımını
imal edecek olan AYESAŞ, ayrıca sistemin Dz.K.K.lığının 
ihtiyaçlarına göre uyarlanmasına katkıda bulunacak ve 
sistemin kullanıma hazır hâle getirilmesi, test edilmesi ve
ömür devri hizmetleri konusunda destek sağlayacak.

LPD anlaşması çerçevesinde, SSM ile ayrıca bir Sanayi Katılımı

ve Offset anlaşması imzalayan Navantia, bu anlaşma uyarınca,
program kapsamında yerli ürünlerin tedarik edilmesini sağla-
yacak ve diğer Navantia programlarında da Türk savunma sa-
nayisinin ihracat faaliyetlerine katkıda bulunacak.
LPD anlaşması, Navantia’nın uluslararası LHD/LPD tedarikçisi
olarak konumunu pekiştirecek. Bunun da ötesinde LPD projesi,
Türkiye’de, 2013 yılında ofis açan Navantia’nın, büyük önem
verdiği Türk pazarına giriş yapmasına imkân tanıyacak.

7. DSS ÖZEL

Navantia, Türk Sanayisini 
Desteklemeye Hazır
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) 
projesine ilişkin sözleşme, IDEF 2015 fuarı sırasında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ile Sedef Tersanesi arasında, 7 Mayıs tarihinde imzalandı. Sözleşmenin,
sene sonundan önce de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. 

Deplasman 27.400 ton
Uzunluk 230 m
Azami Sürekli Sürat 
(paysız / without margins)

21,2 knot

Azami Sürekli Sürat (tam yük ile) 20,5 knot
Ekonomik Sürat 16 knot
Ekonomik Süratle Azami Menzil > 9.000 deniz mili

Çıkarma araçlarıyla birlikte, 
Operasyonel Kapasite deniz durumu 4’e kadar; helikopterlerle, 

deniz durumu 6’ya kadar
348 gemi mürettebatı, 56 uçak/helikopter 
mürettebatı, 200 yüksek hazırlık seviyeli kuvvet

Personel Kapasitesi ya da karargâh personeli, 50 sıhhiyeci, 700 amfibi
personel (550’si yüksek hazırlık seviyeli kuvvet
olmak üzere)
13 tank, 27 amfibi zırhlı hücum aracı,

Güvertenin Araç Kapasitesi 6 zırhlı devriye aracı, 33 muhtelif araçlar, 
15 treyler

Güvertenin Helikopter Kapasitesi 6 helikopter iniş yeri
Hangar Kapasitesi 6 helikopter veya 3 insansız hava aracı

Havuz Kapasitesi
4 Mekanize Çıkarma Aracı (LCM) veya 
2 Hava Yastıklı Çıkarma Aracı (LCAC)

LPD’nin Teknik Özellikleri

©
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Şebnem ASİL: Sitep Italia’nın IDEF
2015’te sergilediği MASS CS-424, 
fuara katılanlar tarafından büyük ilgi
gördü. Sistemin başlıca fonksiyonlarını
ve özelliklerini özetleyebilir misiniz?
Giovanni MORELLI: Silahlı kuvvetler ile
emniyet güçlerinin, bazı durumlarda,
korudukları tesis ya da platformların
güvenliğini, tehdit unsurlarına zarar
vermeden sağlamaları gerekebilir. Ör-
neğin, askeri bir gemiye yanaşmakta
olan sivil bir botun rotasını değiştirt-
mek ya da sivil bot uyarılara cevap ver-
mezse bottaki kişilere zarar vermeden
onları etkisiz hâle getirmek gerekebilir.
Sitep Italia, bu gibi güvenlik ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla MASS CS-424’ü
geliştirdi. MASS CS-424, insan sağlı-
ğına zarar vermeyen ve olumsuz her-
hangi bir yan etkisi olmayan bir ses ve
ışıkla savunma sistemidir. Sistem, en-
tegre kamerası aracılığıyla potansiyel
tehditleri tespit edebilir ve uzak mesa-
felere sesli uyarılar gönderebilir. He-
defin tehdit oluşturmaya devam ettiği
durumlarda, sistem, yüksek frekanslı
sesler yayarak geçici işitme kaybına yol
açabilir; yüksek güçlü ışıldağını kulla-
narak hedefteki kişilerin gözlerini 
kamaştırıp onların yönlerini kaybet-
melerini sağlayabilir ya da lazer düze-
neği ile geçici görme kaybına sebep
olabilir. Sistem, stabilizasyon özelliği
sayesinde, sadece sabit tesislerde,
petrol kuyularında ya da boru hatla-
rında değil, gemilerde ve kara araçla-
rında da kullanılabilir. Herhangi bir
kalıcı sağlık sorununa yol açmadığın-
dan, cihazın kullanımıyla ilgili her-
hangi bir yasal sorun söz konusu
değildir.
Sistemin teknik özelliklerini şöyle özet-
leyebiliriz:

n Ses menzili: 3.000 m
n Ses şiddeti: 156 db (1 m’de)
n 3 eksenli stabilizasyon, 

otomatik hedef takibi
n 3.500 m menzilli, 12 milyon 

mumluk ışıldak

Şebnem ASİL: MASS CS-424 Çok Rollü
Akustik Stabilize Sistem hangi ihtiyaçları
karşılamak amacıyla geliştirildi?

Giovanni MORELLI: MASS CS-424, baş-
lıca iki operasyonel senaryoyu göz
önünde bulundurarak üzerinde çalıştığı-
mız bir Ar-Ge projemizin ürünüdür. Bu
senaryoları şöyle sıralayabiliriz: 
1) Bugünlerde, yasa dışı göçmenleri 

taşıyan tekneler için gerçekleştirilen
arama ve kurtarma (A/K) 
operasyonlarında da olduğu gibi,
tehlike altında olan gemilerle iletişim

7. DSS ÖZEL

Sitep Italia’dan 
Güvenlik İhtiyaçlarına
Yenilikçi Çözüm:
MASS CS-424
Silahlı kuvvetler ile emniyet güçleri arasındaki 
temel farklılıklardan biri de emniyet güçlerinin, 
çeşitli operasyon senaryoları kapsamında, 
zarar vermeyen (yumuşak / soft) güç uygulamaya 
ihtiyaç duymasıdır. Etkili ve güvenilir yumuşak güç 
sistemleri, emniyet güçleri için kritik öneme sahip
olanaklardır. Sitep Italia tarafından geliştirilen 
MASS CS-424 Multirole Acoustic Stabilized System
(Çok Rollü Akustik Stabilize Sistem), bu tür ihtiyaçları
karşılamaya yönelik benzersiz bir çözüm olarak öne
çıkıyor. Sitep Italia İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Giovanni Morelli ile MASS CS-424’nin
özellikleri hakkında konuştuk. 
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
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MASS CS-424, şu an için, İtalyan Deniz Kuvvetlerinin, 
Horizon sınıfı muhriplerinde kullanılıyor.



kurulmasının gerektiği, telsiz 
iletişiminin ise mümkün olmadığı
veya güvertedeki kişilere seslenilmesini
gerektiren A/K operasyonları. MASS’ın;
ışıldak, akustik cihaz ve kamera 
içeren çok sensörlü konfigürasyonu,
sistemin, her türlü hava koşulu altında,
gündüz ve gece operasyonlarında
kullanılabilmesini sağlıyor.

2) Sistemdeki algılayıcılar ve 
alt sistemlerin; yaklaşmakta olan

tehdit unsurlarını tespit etmek, 
takip etmek, kaydetmek, uyarmak 
ve caydırmak için kullanıldığı 
korsanlıkla mücadele operasyonları.

Başarıyla geliştirdiğimiz MASS CS-424’ün
kalifikasyonunu da tamamladık ve türü-
nün tek örneği olan sistemi, kullanıma
hazır hâle getirdik. MASS CS-424’ün,
kullanıcılarına çok önemli ve vazgeçile-
mez kabiliyetler kazandıracağını düşü-
nüyoruz.

Şebnem ASİL: MASS CS-424’ün insanlara
zarar vermemesine yönelik alınan 
tedbirler var mı?
Giovanni MORELLI: MASS CS-424’e yer-
leştirilen tüm algılayıcılar, hem A/K ope-
rasyonlarında etkili iletişim sağlayacak
hem de saldırganlara kalıcı zarar ver-
meden onları caydırabilecek şekilde 
seçildiler. Ayrıca sistemin kazara kulla-
nılması ve yakın mesafede aşırı güç uy-
gulamasının önüne geçmek amacıyla
cihaza, ilave otomatik güvenlik sistem-
leri de dâhil edildi. Yakın mesafede bir
hedef olup olmadığı, sürekli olarak bir
lazer mesafe ölçerle kontrol ediliyor.

Şebnem ASİL: MASS CS-424’ün 
kullanıldığı operasyonel senaryolara 
dair birkaç örnek verebilir misiniz?
Giovanni MORELLI: Gerçekleştirdiğimiz
A/K operasyonu simülasyonlarında, siste-
min, 3.000 m menzile kadar etkili iletişim
sağladığı belirlendi. Normal bir senaryo
kapsamında, kurtarma gemisi, bu sistemi
kullanarak telsizi çalışmayan ve tehlike
altındaki bir gemiyi, manevra yapabilmesi
için etkili bir şekilde yönlendirebiliyor. 
Işıldak ve kızılötesi kamera ise A/K 
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operasyonlarının, gece koşulları altında
da gerçekleştirilmesine imkân tanıyor.
Korsanlıkla mücadele senaryoları kap-
samında ise sistemin optik sensörleri,
hedeflerin uzak mesafelerden tespit
edilmesini mümkün kılıyor. Etkin menzili
yaklaşık 3.000 m olan akustik cihazıyla
sistem, yaklaşan geminin uzaklaşması
ya da durması yönünde uyarılabilir; bu
uyarı, kullanıcının kendi sesiyle yapılabi-
leceği gibi, farklı dillerde önceden kay-
dedilmiş mesajlarla da iletilebilir. Eğer
yaklaşan gemi, akustik cihazla yapılan
bu uyarıları duymazdan gelir ve geminin
bir tehdit oluşturduğuna karar verilirse
gemiyi caydırmak için, akustik ve optik
sensörler –yani ışıldak ve lazer ışını–
kullanılabilir. Ayrıca sistem kullanılırken
görüntü ve ses kayıtları alınabilir ve bun-
lar, operasyon sonrası yapılan değerlen-
dirmelerde veya hukuki amaçlarla
kullanılabilir.

Şebnem ASİL: MASS CS-424’ün bir 
platforma kurulabilmesi için neler 
gerekiyor? Anladığımız kadarıyla 
MASS CS-424’ün kaidesi, platform 
üzerine kurulan tek donanım. Sistem 
için bir kullanıcı konsolu kurulması 
gerekiyor mu?
Giovanni MORELLI: Tespitiniz doğru:
MASS sistemi, örneğin bir güverteye çok
rahat kurulabilir ve dolayısıyla mevcut
gemilerde kullanım için son derece uy-
gundur. Kullanıcı konsolu ile ilgili olarak
ise sistemin kendine özel bir konsolu
olup olmayacağı ya da geminin köprüüs-
tüne veya gemi üzerinde herhangi başka
bir yere kullanıcı konsolu kurulup kurul-
mayacağı kararı, kullanıcıya bırakılmış-

tır. Sistem ayrıca, geminin savaş yönetim
sistemi aracılığıyla da kontrol edilebilir.

Şebnem ASİL: MASS CS-424’ün 
hâlihazırdaki kullanıcıları kimler? 
Giovanni MORELLI: MASS CS-424, şu an
için, İtalyan Deniz Kuvvetlerinin, Horizon
sınıfı muhriplerinde kullanılıyor; büyük
ihtimalle önümüzdeki dönemde inşa edi-
lecek tüm platformlara da kurulacak.
Birçok farklı ülkeden çok sayıda kulla-
nıcı, hem deniz hem de kara uygulama-
ları için sisteme büyük ilgi gösteriyorlar.

Şebnem ASİL: MASS CS-424’ün daha da 
geliştirilmesi yönünde çalışmalarınız var mı?
Giovanni MORELLI: Sistemin, daha
küçük ve hafif sürümlerini geliştirmeyi
planlıyoruz. Böylece sistemin, hücumbot
ve insansız deniz araçları gibi, daha
küçük gemilere ve kara araçlarına en-
tegrasyon konusundaki gereksinimleri
daha iyi karşılayabileceğini düşünüyoruz.

Şebnem ASİL: Sitep Italia, MASS CS-424
sistemini, Türkiye’ye de öneriyor. 
Sistemin hangi platformlarda 
kullanılmasını hedefliyorsunuz?
Giovanni MORELLI: Deniz platformu uy-
gulamaları kapsamında, MASS CS-424’ün,
fırkateynlerden hücumbotlara kadar, nere-
deyse her türlü deniz aracında kullanılabi-
leceğini düşünüyoruz. Tıpkı İtalya gibi
Türkiye de yasa dışı göçle mücadele eden
bir ülke. Dolayısıyla MASS CS-424, hem
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hem de Sahil
Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanıla-
bilir. Kara uygulamaları açısından ise MASS
CS-424, her türlü önemli bina, enerji sant-
rali ve bölgeyi korumak için kullanılabilir.

Şebnem ASİL: Türkiye’deki 
çalışmalarınızda destek aldığınız 
yerel bir ortağınız var mı?
Giovanni MORELLI: Hâlihazırda Berkin
Mühendislik ile Türkiye pazarına yönelik
güçlü bir ortaklığımız var. Berkin Mü-
hendislik’in desteğiyle Türkiye’deki kul-
lanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde
karşılayabileceğimizi düşünüyoruz.

Sitep Italia İş Geliştirmeden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Giovanni Morelli’ye, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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MASS CS-424, gemi güvertesine 
rahatlıkla kurulabilir özellikte
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Belirli ve ölçülebilir tehditlerin yerini, bilgi çağının asimet-
rik ve değişken doğalı tehditlerinin alması neticesinde,
silahlı kuvvetler envanterindeki sistemler, her zaman-

kinden daha fazla çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Aynı pers-
pektifte, “savunma” kavramının “güvenlik” yaklaşımı ile yer
değiştirmesi, günümüz silahlı kuvvetlerini, ulusal sınırlarının
ötesinde, yani kurulu lojistik altyapılarından uzak coğrafyalarda
görevler icra etmek zorunda bırakmaktadır.
Teknolojide yaşanan baş döndürücü ilerleme neticesinde, si-
lahlı kuvvetlerin en ileri teknolojileri içeren sistemlerinin ida-
mesi için özel yetişmiş insan gücü ve tekrar eden (sürekli)
eğitim ihtiyacı da artış göstermiştir. Ayrıca, bu gelişmiş sistem-
lerin istenen seviyede harbe hazırlığının sağlanabilmesi için
gereken bakım, onarım ve test kabiliyetleri, depolama tesisleri
ve altyapı gereksinimleri de aynı oranda karmaşık ve yüksek
maliyetli hâle gelmiştir.
Rafta hazır ticari (commercial off the shelf / COTS) ürünlerin
sistem tasarımlarında vazgeçilmez bir unsur hâline gelmesi,
buna karşılık satın alınan güncel COTS teknolojinin birkaç yıl
içerisinde piyasada demode duruma düşmesi neticesinde, yük-
sek maliyetlerle tasarımı ve tedariki gerçekleştirilen sistem-
lerin ömür devirleri süresince desteklenebilirliği, ciddi bir
sınama olarak karşımıza çıkmaktadır.
Teknolojik gelişmenin silahlı kuvvetlere sağladığı yeni imkânlar,
bu sistemlerin idamesinden sorumlu klasik lojistik organizasyon-
lar üzerinde ciddi bir baskı oluşturmakta; çoğu zaman da bu or-
ganizasyonların imkân ve kabiliyetlerinin sınırlarını aşmaktadır.

Tüm bu yeni lojistik zorlukların yanı sıra 21’inci yüzyılın başın-
dan itibaren gelişmiş ülkelerin ekonomilerinden silahlı kuvvet-
lere ayrılan kaynak oranı da düşüş eğilimindedir. Batı dünyasını
derinden etkileyen 2008 ekonomik krizi neticesinde daha da kı-
sıtlanan savunma bütçeleri, modern silahlı kuvvetleri, sahip ol-
duğu yeteneklerin idamesi için etkin ve yeni yaklaşımlar
geliştirmek zorunda bırakmıştır.
Bu ihtiyaçlar neticesinde şekillendirilen Performansa Dayalı
Lojistik (Performance Based Logistics / PBL) destek yaklaşımı,
2000’li yılların başından itibaren, başta ABD olmak üzere batı
silahlı kuvvetlerinde farklı isimler altında da olsa (Performance
Based Logistics, Contract for Availability vb.) denenmekte ve
giderek yaygınlaşmaktadır.
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Geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru 
yaşanan ekonomik, politik ve teknolojik
gelişmeler, modern silahlı kuvvetlerin
yerleşik lojistik sistemlerinin 
kabiliyetlerini ve harekât ihtiyaçlarına
cevap verme sürelerini zorlar bir 
hâl almıştır.
Ozan Yalçın* / ozan.yalcin@yaltes.com
* YALTES A.Ş. Proje Yöneticisi

YALTES, Performansa Dayalı 
Lojistik ile Fark Yaratmayı Hedefliyor
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Sonucu Esas Alan 
Yaklaşım: PBL
PBL yaklaşımı, en genel tanı-
mıyla; yerleşik lojistik destek sis-
temlerinin parametrelerinden
olan yedek malzeme satın alın-
ması, onarım süresi gibi klasik
kavramların ötesinde, belirlenen
sistemin (silah, sensör, komuta
kontrol sistemi gibi) ölçülebilir
performans çıktıları ve hedeflenen harekâta hazırlık oranını esas
alarak lojistik destek sorumluluğunun kapsamlı olarak planlan-
ması ve bütünleşik olarak icra edilmesidir. Lojistik zincir içerisin-
deki mikro süreçlerden ziyade, sonucu esas alan bir yaklaşımdır.
PBL uygulamaları ise yukarıda belirtilen genel yaklaşım çer-
çevesinde; seçilmiş sistemlerin lojistik destek sorumluluğu-
nun, ölçülebilir performans ölçütleri ve çıktıları esas alınarak
belirlenen bir süre boyunca yüklenici tarafından üstlenilmesi
olarak gerçekleşmektedir.
Askeri alanda ve özellikle deniz kuvvetleri uygulamalarında,
özgün teknolojiler geliştirmek, sistem entegrasyon çözümleri
sunmak ve  sistem yaşam çevrimi desteği sağlamak amacıyla
faaliyet gösteren YALTES olarak; günümüz silahlı kuvvetlerinin
içinde bulunduğu koşullara ve ihtiyaçlara cevap verecek PBL
yaklaşımları konusunda, Thales’in tecrübelerinden de istifade
ile müşterilerimize farklı seviyelerde ve son kullanıcının ihti-
yaçlarına göre uyarlanabilen “Destek Anlaşmaları” sunuyoruz.

PBL hizmeti sağlanan sistemlerin harekâta hazırlığının opti-
mizasyonu için, müşterinin belirleyeceği ihtiyaçlar ve kriterler
çerçevesinde şekillenebilen farklı seviyelerdeki destek anlaş-
ması yaklaşımları Tablo 1’de özetlenmiştir.
Bu anlayışla kısıtlı kaynakların en maliyet etkin şekilde kulla-
nılmasına ve tedarik edilen sistemlerin yaşam döngüsü bo-
yunca müşteri ile endüstri arasında sürekli bir iş birliği tesis
edilmesine olanak sağlayan PBL yaklaşımının, yakın bir gele-
cekte Türkiye’de çok daha geniş kullanım alanı bulacağı de-
ğerlendirilmektedir.
YALTES olarak, Thales’in sahip olduğu her türlü tecrübe ve im-
kândan da faydalanarak, savunma sanayisi alanında müşteri-
nin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış destek anlaşmalarını hayata
geçirmek suretiyle azaltılmış toplam sahip olma maliyeti ve
arttırılmış kullanılabilirlik sağlamayı; bu sayede Türk savunma
sanayisine mevcut katkılarımızı farklı bir alana da yayarak art-
tırmayı hedefliyoruz.

n Klasik teknik ve lojistik destek yaklaşımı olup, uzun dönemli taahhüt içermez.
n Müşterinin ihtiyaç duyduğu hizmeti, ihtiyaç duyduğu zamanda talep etmesi esasına dayanır.
n Bu yaklaşımda sistemin genel kullanılabilirlik sorumluluğu ve kontrolü tamamen müşteridedir.
n Talep edilen her bir hizmet için kısa dönemli kısıtlı kapsamlı yeni bir anlaşma yapılması ihtiyacı, idari süreçlerin uzamasına neden olmaktadır. 

Bu durum paralelinde mal ve hizmetin teslim süreleri uzamaktadır.
n Maliyet her durum için farklılık göstermekte ve uzun dönemli finansal planlama zorlukları neticesinde oluşan risk sistem sahibi üzerinde kalmaktadır.

n Belirlenmiş hizmetlerden seçilerek oluşturulan destek anlaşmasıdır. Mal ve hizmetlerin süratli ve kesintisiz şekilde ulaştırılmasına olanak sağlayan
çerçeve bir anlaşma tesis edilir. 

n Uzlaşılan çerçeve üzerinden seçilmiş hizmetlerin performans ölçütlerini ve hizmet seviyesini esas alan bir destek yaklaşımdır.
n Anlaşma çerçevesine dâhil olan mal ve hizmetler için:

l İdari ve dolaylı maliyetlerde düşüş yaratır,
l Her ihtiyaç doğduğunda teklif alınması ve görüşme yapılması gerekliliğini ortadan kaldırır,
l Fiyat üzerinde uzlaşılmış olduğundan, sözleşme süresince oluşabilecek riskler yüklenici tarafından üstlenilir,
l Daha düşük maliyet ve azaltılmış teslim süresi doğurur,
l Alt parçalar için garantili düşük onarım süresi sağlar.

n Servis Destek Anlaşmaları, müşterinin istekleri çerçevesinde uyarlanabilir. Anlaşma kapsamına dâhil olan mal ve hizmetler için ilave görüşmelere 
ve kararlara ihtiyaç duyulmadan süratli bir şekilde destek sağlanır.

n Belirlenen bir sistem performans seviyesi karşılığında sabit fiyatlı ve bütünleşik destek anlaşmasıdır.
n Bu tür anlaşmaların öne çıkan yönleri;

l Müşteri tarafından sistemin idamesi maksadıyla tesis edilecek geniş destek organizasyonu ve sürekli yatırım ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.
l Sabitlenmiş bir maliyet üzerinden hedeflenen harekâta hazırlık seviyesi sağlanmaktadır.
l Finansal planlamalarda kolaylık sağlamaktadır.
l Belirlenen performans ölçütleri üzerinden dönemsel olarak gerçekleşen sistem performansı (kullanılabilirliği) ölçümlenmektedir.
l Ürün, hizmet ve süreçlerin iyileştirme maksadıyla sürekli olarak izlenmesi sağlanmaktadır.
l Sistemin kullanılabilirliği yönüyle oluşan riskler alt yüklenici üzerindedir.

n Bu seviye anlaşmalarda sistem müşteri tarafından kullanılırken her türlü destek hizmeti, belirlenen kullanılabilirlik hedefleri ve performans ölçütleri
üzerinden, sözleşme süresince yüklenici tarafından sağlanmaktadır.

n Müşterinin görevini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu ürünün ve ilişkili desteğin sağlanması esasına dayanan kapsamlı destek anlaşmasıdır.
n Son kullanıcı tarafından icra edilecek görevin icrasına odaklanılmasını, bu kapsamda ihtiyaç duyulacak sistem, ürün ve desteğe yönelik 

hususların yüklenici tarafından sağlanmasını mümkün kılar.
n Bu tür anlaşmaların öne çıkan yönleri;

l Müşteri tarafından esas faaliyet alanı ve görev üzerinde odaklanılması sağlanır.
l Kaynak ve sistemlerin optimizasyonu gerçekleşir.
l İlk yatırım ve sermaye maliyetlerini azaltır.

Tablo 1. Destek Anlaşması Yaklaşımları

Talebe Dayalı 
Destek Anlaşması

Servis Destek 
Anlaşması

Kullanılabilirliğe
Dayalı Destek 
Anlaşması

Yeteneğe Dayalı
Destek Anlaşması
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Mevcut denizaltı filomuz, 3’ü Gölcük’te inşa edilen 
5 adet AY sınıfı ve tamamı Gölcük’te inşa edilen 4 adet
PREVEZE sınıfı ve 4 adet GÜR sınıfı gemi ile bölgesin-

deki en güçlü filodur. Önümüzdeki yıllarda hizmete girecek 
6 adet Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Yeni Tip Denizaltı ile
askeri açıdan pekiştirilecek üstünlüğün yanında savunma sa-
nayimizde yerli katkı payının arttırılması noktasında önemli ka-
zanımlar elde edilecektir.
HAVELSAN’ın su altı teknolojileri alanındaki girişimleri ve özel-
likle entegre Denizaltı Savaş Sistemleri’ne yönelik Ar-Ge ça-
lışması, bu kazanımlardan biri olarak aşağıda ele alınmıştır.

Stratejik Bir Silah Olarak Denizaltı
Günümüzden tam 101 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı’nın ilk
günlerinde, küçük bir Alman denizaltısının (U-19) üç görkemli
İngiliz kruvazörünü (HMS Aboukir, HMS Cressey ve HMS
Hogue), 1 saat içinde peş peşe batırması ile deniz harp tarihine
muhteşem bir giriş yapan denizaltı, geçen bir asır boyunca 
gelişimini sürdürmüş ve stratejik bir silah olarak kabul 
görmüştür.
Denizaltılar, her iki dünya savaşında da neredeyse savaşların
kaderini etkileme noktasına gelmişler; göreceli olarak zayıf ve
su üstünde hemen hiç etkili olamayan Alman donanmasının,
yıllarca, İngiliz ve Amerikan filolarına kafa tutmasını sağlamış-
lardır. İkinci Dünya Savaşı’nda Alman denizaltı “kurt sürüleri”,
ancak yoğun müttefik bombardımanı altında ağır hasar alan
Alman tersaneleri, cepheye yeteri kadar denizaltı göndereme-
yince durdurulabilmiştir.
Denizaltı, gizli ve çok etkili bir savaş aracıdır. Bu özellikleri ile
hem asimetrik tehdit oluştururlar ve hem de karşı tarafı saldır-
maktan alıkoyarak barışın muhafazasına katkıda bulunurlar.
Denizlerin gerçek sahibi olan denizaltılar, suyun altında 3 bo-

yutlu ortamda harekât yapar ve üzerindeki su örtüsünü kulla-
narak hücum anına kadar gizliliğini korur. Üzerindeki birçok
su altı sensörü ile hedefini tespit edilmeden izlerken, komuta
kontrol sistemi yeteneklerini ve modern torpidolarını kullana-
rak kilometrelerce uzaktan hedefine angaje olabilir.

Su Altı Teknolojilerinde Bir Marka: HAVELSAN
Türk Deniz Kuvvetlerinin komuta kontrol ve savaş sistemlerinde
tek milli yüklenicisi olan HAVELSAN; MELTEM projesinde Deniz
Hava Filosu’na,  MİLGEM ve GENESİS projeleri ile de su üstü filo-
larına verdiği üstün hizmetler ile kendini kanıtlamış ve Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın yerli sanayi katkı hedeflerine ula-
şılmasında üstüne düşen görevi yapmıştır. Hava ve su üstü plat-
formlarında başarılı işlere imza atan HAVELSAN, denizaltı
boyutunda da yer almak üzere, uzun süredir entegre Denizaltı Ko-
muta Kontrol Sistemleri üzerinde yatırım ve Ar-Ge yapmaktadır.
Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra HAVELSAN, yeni denizaltı ve mo-
dernizasyon projelerinde de ürettiği marka ürünler ile yer al-
maktadır. Bu kapsamda, Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) için
geliştirdiği Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS™)’nin ilk se-
tini, geçtiğimiz günlerde Almanya’ya ihraç etmiştir.

Denizaltı için 
Komuta Kontrol Sistemleri 
ve Sonarın Önemi

Denizaltı, diğer tüm savaş gemilerinden farklı olarak harekâtını
dalmış olarak yürütür. Bunun, gizlilik gibi çok önemli bir avan-
tajının yanı sıra dış dünyadan kopmak gibi bir de sakıncası vardır.
Bir su üstü savaş gemisi, çeşitli sensörleri ile her türlü bilgiye
gerçek zamanlı olarak ulaşırken, denizaltı gemisi, kısıtlı sensör-
ler ile ve çoğu kez de gecikmeli bilgiler ile yetinmek zorundadır.
Su üstü gemiler ile bir diğer önemli fark, denizaltının, farklı
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HAVELSAN, Denizaltı 
Sistemlerinde Millileşme Yolunda
İkinci Dünya Savaşı’nda sahada kendilerini kanıtlamış olmaları, gizli kalarak 
operasyon yapabilme ve caydırıcılık özellikleri ile denizaltılar, Orta Doğu ve 
Akdeniz havzası gibi stratejik bir düğümde bulunan Türkiye için, askeri anlamda
önemli bir kuvvet çarpanıdır.
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maksatlarla tasarlanmış pasif sensörlerinin bulunmasıdır. De-
nizaltı, önce bu pasif sensör bilgilerini anlamlandırmalı, tanım-
lamalı, kimliklendirmeli, dost düşman olup olmadığını
belirlemeli; sonra da görevin maksatlarına uygun olarak kul-
lanabilmelidir. İşte bunun için, önce sonarlar ve sonra da su
altı komuta kontrol sistemleri ile torpido atış kontrol sistemleri
devreye girer. 
Harekât sahasında tek başına görev yapan bir denizaltı için
sensör, akıl ve komuta kontrol sistemleri ve entegre torpido
atış kontrol sistemlerinin gücü ve kalitesi, sonucu belirleyebilir.
Bu alanda yapılan Ar-Ge çalışmaları, askeri denizcilik sektö-
ründeki en pahalı yatırımlardandır ve elde edilen teknoloji, na-
diren başka ülkelerin kullanımına verilir.
İşte HAVELSAN, yüksek teknolojinin transfer yolu ile değil,
ancak çok çalışma, araştırma ve geliştirme ile elde edileceği-
nin bilincinde olarak, su altı alanında kendi özgün ürünlerini,
Türkiye’nin ve savunma sanayisinin hizmetine sunmak üzere
inisiyatif almıştır.

Torpido Atış Kontrol Sistemi
Su altı komuta kontrol sistemlerinin

silah tarafındaki arayüzü, torpido atış
kontrol sistemidir. HAVELSAN Tor-
pido Atış Kontrol Sistemi, HAVELSAN

mühendisleri tarafından, Ar-Ge çalış-
maları ile tasarlanan ve TORAKS™ adı

ile Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil
edilen bir HAVELSAN markasıdır. TORAKS,

aşağıdaki fonksiyonları gerçekleştirerek sensörden silaha, Ko-
muta Kontrol Sistemi’nin bir bütün olarak çalışmasını sağlar:
n Torpidolara hedef tahsisi,
n Hücum ve angajman planlaması, 
n Torpidolara ön ayarların yüklenmesi,
n Atış öncesi kontrolleri,
n Sıralı atış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
n Torpidonun güdümü,
n Torpidodan gelen mesajların işlenmesi ve
n Öz gemi emniyet sahası ve hedef beklenti sahalarının 

yönetilmesi.
Su altı komuta kontrol sistemleri üzerindeki çalışmaları ile 
HAVELSAN, Türkiye’nin ihtiyacı olan ve ileri teknoloji gerekti-
ren savunma ürünlerinin yerli olarak sağlanması çabalarına
büyük bir katkı yapmaktadır. Artık milli denizaltı gibi yeni de-
nizaltı inşa girişimleri ve denizaltı modernizasyon projeleri için 
HAVELSAN, planlamacılara; yerli, ekonomik ve üstün bir alter-
natif sunmaktadır.

Su Altı Sistemleri Vizyonu
HAVELSAN, yukarıda özetlenen Ar-Ge projeleri ile gelecek dö-
nemde gündeme gelmesi muhtemel modernizasyon ve milli
denizaltı projeleri için, Entegre Su Altı Komuta Kontrol Sistemi
(ESKKS) çözümü sunmayı hedef belirlemiştir. Bu amaçla su
altı teknolojileri arasında en kritik öneme sahip görülen Tor-
pido Atış Kontrol Sistemi, Hedef Hareket Analizi ve Akustik Sin-
yal Sınıflandırma ve Kimliklendirme ile ilgili çalışmalar
kararlılıkla sürdürülmektedir.
HAVELSAN, hâlen SSM tarafından yürütülmekte olan YTDP ile
Türk sanayisinin kazandığı ivmenin, önümüzdeki dönemde de
devam ettirilebilmesi için önceki projelerde üstlendiği bütün-
leştirici ve koordinatör rolünü, denizaltı sistemlerinde de yerine
getirme vizyonunu benimsemiştir.
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FİGES’in deniz platformları ile ilgili çalışmalarının başlan-
gıcı, MİLGEM projesi oldu. FİGES daha sonra, sırasıyla
Yeni Tip Karakol Botu (YTKB), MOSHİP, KURYED, 

SAR Botları, DEMMOG (Denizaltı manevra modeli geliştirme)
projesi, Sismik Gemi, DIMDEG (Denizde İkmal Muharebe ve
Destek Gemisi), LST, Yeni Tip Denizaltı, Pilot Bot ve MİLGEM-G
projelerinde görev aldı ve almaya devam ediyor. Burada kaza-
nılan uzmanlıklar arasında; global-lokal mukavemet analizleri,
titreşim analizleri, su altı patlama analizleri, akustik ve vibroa-
kustik analiz ve hesaplamalar, form optimizasyonu analizleri
yer alıyor. Tasarım tarafında ise hava emiş egzoz sistemleri,
susturucu tasarımları ve deniz platformlarına ait alt sistem ta-
sarımları sayılabilir.

FİGES, bu çalışmaları gerçekleştirirken farklı uzmanlıklara
sahip ekiplerden destek alıyor. Bu ekipler, 4 farklı ilde hizmet
veriyor. Bunlardan bir tanesi Ankara merkezli. FİGES Ankara
Ofisi, yakın zamanda savunma ve havacılık Ar-Ge merkezi oldu.
İstanbul’da ise Teknopark İstanbul ofisinde bir ekip çalışıyor.
FİGES’in Bursa ve İzmir’de de ofisleri bulunuyor. 4 farklı ilde
bulunan ve bölgesel olarak yönetilen Yapısal Mekanik ve Akus-
tik Birimleri, linear-nonlinear statik ve dinamik analizler, akus-
tik hesaplamalar ve alt sistem tasarım faaliyetlerini, yıllardır
tecrübeli bir kadroyla sürdürüyor. Merkezi olarak yönetilen ve
yöneticilerinin akademik deneyimleri de olan ekiplerin faaliyet
alanları ise şöyle sıralanıyor:

7. DSS ÖZEL

Tayfun GÜLEM* / tayfun.gulem@figes.com.tr
*FİGES İstanbul Yapısal Mekanik ve Akustik Birimi Yöneticisi

Denizcilik Sektörünün 
Mühendislik Üssü FİGES
Kara ve hava sistemlerinden farklı olarak, seri üretimden çıkan ilk platformun,
aynı zamanda prototip ya da test platformu olarak da işlev gördüğü deniz 
sistemlerinde; modelleme, analiz, simülasyon ve tasarım çalışmaları, kritik 
bir öneme sahip. FİGES, Türkiye’nin özgün deniz platformları deneyiminin 
başlangıcı sayılabilecek MİLGEM projesinden itibaren, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’na ve sektör firmalarına denizcilik çalışmalarında 
destek olarak, platformların ve alt sistemlerinin, öngörüldüğü gibi performans
göstermesi konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdi.



1) Sistem Tasarımı ve Kontrol Ekibi: Bu ekip;
sistem modelleme, kontrol sistemleri 
tasarımı ve gerçeklemesi, sinyal işleme, 
görüntü işleme, akıllı görme sistemleri, 
3 boyutlu animasyon, simülatör tasarımı, 
veri toplama sistemleri, test sistemleri 
konularında uzmanlaşmıştır.
TÜBİTAK destekli Ar-Ge projelerini 
sürdürürken bir yandan da savunma 
sanayisine yönelik özel amaçlı test sistemleri
tasarımı konularında faaliyet göstermektedir.

2) Akışkanlar Dinamiği ve 
Termodinamik Ekibi: Bu ekibin
form optimizasyonu, lokal optimizasyonlar,
susturucu geri basınç ve sıcaklık hesaplamaları,
hava emiş, egzoz tasarımları, baca gazı yayılma analizleri,
sevk sistemi analizleri, yanma ve radyasyon, ses altı 
(subsonic) ve ses üstü (supersonic) akışlar, elektronik
ekipman soğutma tasarımları, yakıt pilleri ve türbin 
tasarımları konularında uzmanlıkları bulunuyor.

3) Elektromanyetik Ekibi: Bu ekip; alçak frekanslı 
elektromanyetik analizler konusunda, özellikle elektrik
motoru ve jeneratörü tasarımları ve analizleri, güç 
elektroniği tasarımları, yüksek gerilim elektrostatik 
analizleri, yıldırım etkileri analizleri alanlarında; 
yüksek frekanslı elektromanyetik analizler konusunda 
ise yüksek frekans komponentlerinin 3 boyutlu 
modellenmesi, tasarımı ve analizleri alanlarında 
çalışmaktadır. Radar kesit alanı (RKA), anten tasarımı 
ve analizi, RF mikrodalga devre tasarımı ve EMC/EMI 

analizleri konuları ise bu ekibin özel olarak uzmanlaştığı
alanlardır.

4) Sensör Teknolojileri Ekibi: Bu ekip de; 2015 yılında 
faaliyete geçerek, misyonunu, günümüzdeki ve 
gelecekteki teknolojiler için yüksek performans sensörler
üretmek olarak belirlemiştir. Özellikle, basınca duyarlı
hassas sensörler ve optik tabanlı mikro/nano sensörlerin
üretimi, ana hedefleri arasındadır. Grup bünyesinde, 
sensörlerin aktif kısımlarının modellenmesi, üretimi 
ve karakterizasyonu yapılabilecektir.

Yoğun olarak çalıştığı askeri denizcilik konularındaki uzman-
lıklarını geliştirmek, FİGES’in başlıca hedeflerinden bir tane-
sidir. Çünkü her zaman bir fazlası için Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ve Dz.K.K.lığından FİGES’e öneriler gel-
mekte ve yeni çalışma alanları gösterilmektedir. Tabii burada,
tersanelerin de FİGES’e desteği ve güveni önemlidir. Analiz ye-
teneklerinin yanı sıra uzun yıllara dayalı tecrübesinden fayda-
lanarak ve deneyimli personeli ile ürün geliştirmeye yönelik
çalışmaları kendi bünyesinde veya iş ortaklarıyla gerçekleştir-
mek, FİGES’in bir diğer hedefidir. Bu doğrultuda, bir susturucu
yazılımı projesi TÜBİTAK ile tamamlandı; bunun geliştirilmesi
için TÜBİTAK ile çalışmalar ise devam ediyor. Ayrıca, FİGES’in
iş ortaklarıyla beraber hazırlık içerisinde olduğu birçok Ar-Ge
projesi bulunuyor. Diğer grupların da ürün geliştirmeye yönelik
projeleri de devam ediyor.
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Şebnem ASİL: Sizinle en son, geçen yıl
Temmuz ayında uzun ve keyifli bir söyleşi
yapmıştık. O zamandan bugüne kadar 
İŞBİR’in faaliyetlerinde ve projelerinde
yaşanan önemli gelişmeler hakkında
bilgi verir misiniz? Hangi yeni projelere
imza attınız? Yeni ürünler geliştirdiniz mi?
Burhan ÖZGÜR: İŞBİR, yaptığı özel üre-
tim ürünler ile savunma sanayisine
önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.
Bildiğiniz üzere, özellikle deniz platform-
larına yönelik jeneratörlerimiz ve senkro-
nize gruplarımız, Türkiye’nin önemli
projelerinde kullanılıyor. Bu alandaki yeni
gelişme, MİLGEM projesinin 3’üncü ve
4’üncü gemilerinin jeneratör sözleşmele-
rinin, İŞBİR ve STM arasında imzalanması
oldu. Bu jeneratörlere yönelik üretim faa-
liyetlerine de başladık.
Jandarma Genel Komutanlığının JEMUS
Telsiz Sistemi ihtiyacı kapsamında,
ASELSANNET ile İŞBİR arasında, 
5 Ocak’ta 6’ncı Etap, 28 Mayıs’ta da 7’nci
Etap sözleşmeleri imzalandı. Bu projeler
için üretim faaliyetlerimiz devam ediyor. 
Ayrıca, TUSAŞ’ın ANKA-S insansız hava
aracı mobil yer kontrol istasyonunda
kullanılmak üzere, 6 adet 2x40 kVA
mobil elektrik güç kaynağı kapsamındaki
tedarik sözleşmesini de Savronik ile 
1 Eylül’de imzaladık.

Şebnem ASİL: İŞBİR ile ilgili ciro, 
proje sayısı ve çalışan sayısı gibi 
güncel bilgileri okuyucularımızla 
paylaşabilir misiniz?
Burhan ÖZGÜR: 2014 yılına ait satış ha-
sılatımız, 31.000.000 lira olarak gerçek-
leşti. Toplam 50.731 kVA gücünde
jeneratör ve alternatör ürettik. Ayrıca bu
dönemde, toplam 2.802.947 liralık ihra-
cat gerçekleştirdik.
2015 yılında, ciromuzun 35 milyon lirayı
aşacağını ve ihracatın 3,5 milyon lira ola-

rak gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz.
Şu anda yürüttüğümüz 7 adet önemli pro-
jemiz bulunuyor. Çalışan sayımız ise 95.

Şebnem ASİL: Başta MİLGEM, YTKB 
ve LST olmak üzere, başlıca deniz 
platformlarında İŞBİR’in jeneratör 
sistemleri kullanılıyor. Ayrıca ihracat
edilen bazı deniz platformlarında da 
sistemleriniz bulunuyor. 
Bu platformlardaki sistemleriniz ile 
ilgili geri dönüşler nasıl?
Burhan ÖZGÜR: Deniz platformlarında
kullanılan jeneratör sistemlerimiz askeri
gemi klaslama kurallarına göre üretildi-
ğinden gemilerle tam uyumlu olarak
görev yapıyorlar. Bu sebepten dolayı da
gemilerdeki mevcut sistemleri etki-

leyecek herhangi önemli bir arıza ile
karşılaşmıyoruz.
Gerek yurt dışında gerekse Türk kara
sularında faaliyet gösteren gemilerimiz
nerede olursa olsun, oluşabilecek tüm
arızalarda, her şekilde müdahale imkân
ve kabiliyetimiz mevcut. 

Şebnem ASİL: Hem Türk hem de 
yabancı müşterilerinize yönelik satış

7. DSS ÖZEL

İŞBİR Dünya Denizlerinde 
Hizmet Vermeye Devam Ediyor
Türkiye’de, jeneratör denince ilk akla gelen 
isimlerden olan İŞBİR, özellikle deniz platformlarına
sağladığı sistemlerle dünya denizlerinde hizmet 
vermeye devam ediyor. İŞBİR Genel Müdürü 
Burhan Özgür ile İŞBİR’in ve projelerinin son 
durumunu konuştuk. 
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
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sonrası destek faaliyetleriniz hakkında
bilgi verir misiniz?
Burhan ÖZGÜR: İŞBİR, yüksek kalitede
üretim, etkin ve sürekli satış, satış son-
rası hızlı hizmet desteği ile modern top-
lumun ihtiyacı olan kesintisiz enerjinin
garantörü olma iddiasındadır.  Ülkemizin
tümünde, yedi coğrafi bölgede bulunan
bayilerimiz ve yetkili bakım servislerimiz
ile ihtiyaç sahiplerinin isteklerine cevap
veriyoruz. Yabancı müşterilerimize yöne-
lik satış sonrası destek faaliyetlerimizi
de kendi personelimiz ile sağlıyoruz.

Şebnem ASİL: YTKB ve LST gibi 
projelerde, en azından Türkiye’nin 
ihtiyaçları kapsamında sona gelindi. 
Geleceğe baktığımızda, İŞBİR’in 
MİLGEM projesinde jeneratör vermeye
devam edeceğini görebiliyoruz; 
bundan başka hangi projelerde 
yer almayı öngörüyorsunuz? 
Örneğin İŞBİR, LPD projesine ve 
TF2000 fırkateynine yönelik çalışmalar
yapıyor mu?
Burhan ÖZGÜR: LPD için teklif çalışma-
larımızı tamamladık ve Sedef Tersane-
si’ne sunduk. Teklifimiz değerlendirme
aşamasında.

Şebnem ASİL: Sessiz jeneratör ile ilgili
çalışmalarınızın geldiği son nokta ile ilgili
bilgi verebilir misiniz?
Burhan ÖZGÜR: Fabrika kabul testleri
başarı ile tamamlandı. Elektromanyetik

uyumluluk (EMC) testlerine de ASELSAN
tesislerinde başladık. Akabinde, çevre
koşulları testlerine başlayacağız.

Şebnem ASİL: Üretimde otomasyona
geçme ile ilgili çalışmalarınızın son 
durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Burhan ÖZGÜR: Test altyapımızın 
geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız
devam ediyor. 1.000 kVA’lık yük bankası
alımına yönelik çalışmalar ise sonlandı-
rıldı. Yük bankasının, önümüzdeki ay fab-
rikamızda olmasını bekliyoruz.

Şebnem ASİL: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Burhan ÖZGÜR: Sadece jeneratör ve al-
ternatör üretimi ile yetinmiyoruz; enerji
etkinliği, enerji depolama, rüzgâr ener-
jisi ve hidroelektrik santralleri ile ilgili
çalışmalarımız da devam ediyor. Bugüne
kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türk
savunma sanayisine olan katkımız arta-
rak devam edecek. Bu çalışmalarımızın,
Türkiye’de ve yurt dışında tüm savunma
sanayisi personeline duyurulmasında
bize destek olan MSI Dergisi yönetici ve
çalışanlarına, şahsım ve tüm İŞBİR per-
soneli adına şükranlarımı sunarım.

İŞBİR Genel Müdürü Burhan 
Özgür’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

Türkmenistan’ın Serhet sınıfı 
botları için üretilen jeneratörler
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Hexagon Studio, kurulduğu günden bugüne dek; savunma
sanayisinde, silah sistemleri için mühimmat transfer me-
kanizmaları, elektro-optik sistemlere yönelik şok sönüm-

leyici tabla, hedef gösterici seti, denizaltı savunma harbine ilişkin
taret kaidesi ve zırhlı personel taşıyıcılar için rampa tasarımı gibi
farklı tasarım ve geliştirme projelerinde sorumluluk üstlendi.
Farklı sektörlerde edindiği mühendislik kazanımlarını, yine farklı
kapsamlarda yürüttüğü projelerde başarıyla kullanarak sinerji
yaratan firma; kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği Ar-Ge metodo-
lojileri ile özgün mühendislik çözümleri yaratmak suretiyle Türk
savunma sanayisine katkıda bulunmayı ve teknolojide dışa ba-
ğımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, kuruluş bünyesinde
yürütülen mühendislik çalışmalarından çeşitli örnekler, ilerleyen
satırlarda yer alıyor.
Şirketin yürüttüğü projelerden ilki, kompozit teknelerde defor-
masyon oluşabilecek kritik bölgelerin belirlenmesini ve işletme
sürecinde oluşabilecek muhtemel deformasyonların önlenmesi
için gerekli tasarım tedbirlerinin alınmasına ilişkin mühendislik
benzetim modellerinin oluşturulmasını konu aldı.
Bir diğer önemli çalışma, su üstü harp platformlarının IR görün-
mezlik özelliğini zafiyete uğratan ve bir helikopter harekâtında,
iniş hattı boyunca oluşturacağı sıcak hava bölgeleri ile helikopter
motorunda “stall” oluşmasına sebebiyet veren sıcaklık seviyele-
rine ulaşabilen baca gazı dağılımının optimize edilmesine yönelik
yürütüldü.
Yine helikopter harekâtını olumsuz etkileyen hususlardan birisi
olan, helikopter platformu üzerinde oluşabilecek türbülans böl-
gelerini gidermek üzere gemi üst bina formunun farklı karşı-
laşma açılarındaki ve süratlerdeki rüzgâr etkilerine bağlı olarak
incelenmesi ve akım düzenleyiciler kullanılması, Hexagon Stu-
dio’nun yürüttüğü projelerden bir diğeri.
Bugün, Türkiye’de yerleşik ana üreticiler bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren Ar-Ge birimleri haricinde, Türkiye’nin yüzde 100 yerli
sermayeli en büyük bağımsız Ar-Ge ve mühendislik firması olan
Hexagon Studio’nun, 2010 yılından bu yana, 18 TEYDEB Projesi
TÜBİTAK; 4 SAN-TEZ Projesi ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulundu.
Firma, 2009-2012 döneminde, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı

kapsamında devam eden “DirectSpare” projesinde de proje or-
tağı olarak görev aldı. 2014 yılı itibarıyla da yine bir Avrupa Birliği
destek programı olan ERA-NET kapsamındaki, MoREZero ve 
Horizon 2020 destek programı kapsamında yer alan WEEVIL pro-
jelerinde Türkiye’yi temsil ediyor.
Hexagon Studio’nun, ikisi Türk Patent Enstitüsü nezdinde hâli-
hazırda tescillenmiş olan, 14 patent başvurusu ile 1 adet tescil-
lenmiş faydalı modeli bulunuyor. Geliştirdiği ürün kavramlarını
da benzer şekilde tasarım tescili yoluyla koruma altına alan
firma, 21’i Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD’de tescillenmiş, toplam
38 endüstriyel tasarım tescil başvurusuna sahip.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Ar-Ge
Merkezleri Platformunun kurucu üyesi olan Hexagon Studio; yine
yurt içinde Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Yan
Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Savunma ve Havacılık Sanayii İma-
latçılar Derneği (SASAD), Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Küme-
lenmesi (ARUS) ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA) üyesidir. Yurt dışında da European Automotive Research
Partners Association (EARPA) ve European Green Vehicles Initia-
tive (EGVI) örgütlerinde faal olarak görev almaktadır.

7. DSS ÖZEL

Hexagon Studio’dan, 
Ulaşım ve Savunma Sanayisi
için Özgün Çözümler

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.
(Hexagon Studio), “Avrupa’nın en önemli
mühendislik ve tasarım merkezlerinden
biri olmak” vizyonu ve yüksek ürün 
değeri için özgün tasarım ortaya koyma
misyonuyla 2006 yılında kuruldu. Bugün
toplam 250 kişiye ulaşan dinamik 
kadrosuyla otomotiv, savunma, tarım
makinaları ve denizcilik sektörlerine;
kavram geliştirme, tasarım, mühendislik 
geliştirme, prototip imalat ve doğrulama
süreçlerinin tamamını kapsayacak 
şekilde özgün çözümler sunuyor.
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Ümit BAYRAKTAR: EnginSoft’un 
Türkiye ofisinin lansmanı, Şubat ayında
yapıldı. O günden bugüne kadar 
gerçekleştirdiğiniz çalışmaları, 
ana başlıklarla özetler misiniz?
Dr. Şadi KOPUZ: Ekibimizi kurup ofisi-
mize yerleşip açılış etkinliklerimizi de ta-
mamladıktan sonra, müşterilerimizle
havacılık, savunma, otomotiv ve beyaz
eşya sektörleri başta olmak üzere çalış-
malara başladık. İş alanlarımızı 5 ana
başlık altında toplayabiliriz: Mühendislik
hizmetleri; yazılım satış ve teknik destek
faaliyetleri; donanım tasarımı, temini,
kurulumu, işletilmesi (cluster sistem-
leri); Avrupa Birliği (AB) ve TÜBİTAK des-
tekli Ar-Ge projeleri ve teknik eğitim
faaliyetleri. Mühendislik hizmetlerimiz;
prototip imalatı dâhil, anahtar teslim
mekanik tasarım hizmetlerini ve yapısal,
dinamik, yorulma, çoklu sistem dina-
miği, patlama, çarpışma, ısı, akışkanlar
mekaniği ve akustik başta olmak üzere,
ileri mühendislik analizlerini içeriyor. Bu
hizmetlerimizi verirken çalışmalarımızı,
İstanbul ve Ankara’daki kendi ofisleri-
mizde yürütebildiğimiz gibi, müşterileri-
mizin kendi yerlerinde de arkadaşlarımız
misafir mühendis -bizim deyimimizle
“residence engineer”- olarak görev ya-
pabiliyorlar. Yazılım satışı tarafında ise
modeFrontier optimizasyon platformu ve
Cetol6Sigma (CETOL-6σ) tolerans ana-
lizi ve yönetimi olmak üzere iki ana ürün
üzerinde yoğunlaşıyoruz.
Şu ana kadar, az önce bahsetmiş oldu-
ğum sektörlerde, mekanik tasarım ve
ileri mühendislik analiz hizmetleri işleri
aldık. Kuruluşumuzdan bu yana kısa 
bir süre geçmesine rağmen sektörün
önemli temsilcileri ile çalışmaya başla-
dık. İlk yazılım satışlarımızı da yine bu
süre içinde gerçekleştirdik.
Ar-Ge projelerimizi hayata geçirmeye de
başladık. Bir TÜBİTAK TEYDEB projemiz
onaylanmış durumda; iki başvurumuzu
da tamamlamak üzereyiz. Yurt içindeki 3
firmamız ile AB projelerinde yer almak
üzere çalışmalarımız ise devam ediyor.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile
de iyi ve yakın ilişkilerimiz, kuruluşumu-

zun başlangıç aşamasından itibaren
başladı ve devam ediyor. SSM Sanayi-
leşme Daire Başkanlığının yön göster-
mesi ile offset projeleri üzerine
çalışıyoruz. İtalyan ortağımızın, Türki-
ye’de ofset yükümlülüğü bulunan İtalyan
firmaları ile olan ilişkilerinden yararlanıp
bu İtalyan firmalarına mühendislik ihra-
catı yapmak için çalışmalarımız devam
ediyor. Kısa süre içinde, bu çalışmalar-
dan da olumlu sonuçlar almayı bekliyo-
ruz. Ayrıca benzer çalışmayı bir Türk
firmamızla da planlıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: EnginSoft Turkey,
deniz platformlarına yönelik ne gibi 
çalışmalar yapıyor?

Dr. Şadi KOPUZ: Benim ve ekibimizin
son dönem geçmişinde, deniz platform-
ları özel bir yer tutuyor. Birçoğumuz,
MİLGEM projesi başlangıç olmak üzere,
önemli askeri denizcilik projelerinde 
çalıştık. SSM, İstanbul Tersanesi Komu-
tanlığı, STM ve diğer tersanelerle temas-
larımız devam ediyor ve güncel konuları
takip ediyoruz. Bu askeri projelerde, ekip
olarak görev almaktan onur duyarız.
Deniz platformlarında, biraz önce bah-
setmiş olduğum hizmet alanlarımızdan,
özellikle tasarım ve ileri mühendislik
analizleri yönünde hizmet vermeyi he-
defliyoruz. Su altı araçlarına yönelik ta-
sarım, analiz ve geliştirme konularında,
hem yurt içi hem de yurt dışı firmalara

7. DSS ÖZEL

EnginSoft Turkey, 
Kısa Zamanda Büyük İşler
Başarmanın Peşinde 

Sektörün yeni oyuncularından EnginSoft Turkey, 
EnginSoft’un 30 yıllık tecrübesi ile Türkiye ekibinin
tecrübesini birleştirerek, sektöre hızlı bir giriş yaptı.
Firmanın çalışmalarının son durumunu, EnginSoft
Turkey Genel Müdürü Dr. Şadi Kopuz ile konuştuk. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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hizmet verme yönünde çalışmalarımız
da devam ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: EnginSoft Turkey,
geçtiğimiz aylarda, 3 boyutlu tolerans
analizi konusunda düzenlediği 
çalıştaylarla gündeme geldi. Sektörün 

bu konuya ve EnginSoft’un çözümlerine
olan ilgilisine yönelik değerlendirmelerinizi
paylaşır mısınız?
Dr. Şadi KOPUZ: EnginSoft Turkey ola-
rak Haziran ayı içinde, özellikle tasarım
ve imalat sektöründe yoğun kullanım
alanı bulacak olan 3 boyutlu modeller ile 

tolerans analizi tanıtım etkinliklerini, se-
minerler ve çalıştaylar olarak gerçekleş-
tirdik. Başta savunma ve otomotiv
sektörü olmak üzere, yoğun bir ilgi ve

modeFrontier, optimizasyon 
çalışmalarında temel bir yazılım
olarak öne çıkıyor.

©
En

gi
nS

of
t



84

MSI Dergisi - Ekim 2015                                                                                                                                          www.milscint.com

talep ile karşılaştık. Kullanılan teknoloji,
CETOL-6σ Geometrik Boyutlandırma ve
Tolerans Analizi olarak adlandırılıyor.
CETOL-6σ, dünyanın önde gelen bir to-
lerans optimizasyon programıdır. Tole-
rans değişimlerinin, ürün üzerindeki
etkisini gösterir. Ürün kalitesi için, hangi
toleransların kritik olduğunu kullanıcıya
sunar; prototip imalatından önce, ıskarta
yüzdesini verir. Tasarım ve üretim he-
deflerini optimize etmek, ürün kalitesini
arttırmak, azami verimlilik elde etmek,
güvenilir cevaplar üretmek ve model-
leme süresini azaltmak, “Neden 
CETOL-6σ?” sorusuna verilecek yanıt-
lardır. Cetol-6σ şu an CATIA V5®, 
Creo Elements/Pro™ (Pro/ENGINEER™),
Wildfire™ ve SolidWorks programları ile
çalışıyor. Kullanılan bu teknoloji, özel-
likle ABD, Almanya ve Japonya’da büyük
bir hızla yaygınlaşmakta.
EnginSoft Turkey olarak, bu alandaki ta-
nıtım faaliyetlerimize, 8 Haziran haftası,
Ankara’da, savunma sanayisi firmala-
rıyla başladık. TUSAŞ, ASELSAN, 
ROKETSAN, FNSS ve Nurol Makina’ya,
özel tanıtım programları yürüttük. Prog-
ram ve kullanılan teknoloji, katılımcılar
tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. 
11 Haziran’da ise Teknopark İstanbul
konferans salonunda, tüm sektörlere
açık bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdik.
Etkinlik boyunca, Sigmetrix firmasının
bilinen CAD yazılımları ile uyum içinde
çalışan CETOL-6σ tolerans analizi 
yazılımı ile istatistiksel metodlar ve en
kötü senaryo analizlerini kullanarak 
3 boyutlu veriler üzerinden tolerans ana-
lizi yöntemleri ve gerçek sistemler üze-
rinde uygulamasına yönelik örnekler
katılımcılara aktarıldı.

Tolerans analizi ile ilgili yazılım desteği
ve mühendislik hizmet faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Tasarım, kalite ve imalat
alanında dünyanın önde gelen firmaları-
nın takip ettiği teknolojileri firmalarımıza
sunma konusunda desteğimiz devam
ediyor. Bu alanı, öncelikli alan olarak
seçmiş bulunuyoruz ve yatırımlarımızı
ona göre planlayıp gerçekleştiriyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: İleri mühendislikte
optimizasyon teknolojilerine sürekli
vurgu yapıyorsunuz. Teknik olmayan 
bir kişi, örneğin üst düzey bir yönetici
için, bu konunun önemini kısaca nasıl 
anlatırsınız?
Dr. Şadi KOPUZ: EnginSoft Turkey, mü-
hendislik analizleri ve tasarım konula-
rında teknolojiyi bir adım ileri götürerek
Türkiye’deki Ar-Ge firmalarını optimi-
zasyon teknolojisi ile tanıştırdı. 1994 yı-
lında, temelleri EnginSoft tarafından
atılan, dünyanın önde gelen optimizas-
yon yazılımı modeFrontier ile dünya ça-
pında ileri teknolojiyi kullanan firmalar,
tasarımlarını; daha ekonomik, daha az
malzeme kullanarak daha hafif ve 
verimli hâle getirmeye başladılar. Günü-
müzde, otomotivden havacılığa, denizci-
likten enerji sektörüne kadar birçok
alanda faaliyet gösteren firmalar, içle-
rinde optimizasyon teknolojisini kullanan
birimler oluşturuyorlar. Bunun başlıca
sebepleri arasında, artan üretim mali-
yetlerini azaltmak ve havacılık gibi sek-
törlerde daha hafif yapılara gereksinim
duyulması geliyor.
Günümüzde optimizasyon teknolojisi; ta-
sarımların ağırlıklarının azaltılması,
enerji tüketen makinelerin aerodinamik
karakteristikleri ve performans özellik-

lerinin iyileştirilerek verimliliklerinin art-
tırılması gibi temel mühendislik alanla-
rının yanı sıra lojistik ihtiyaçlara yönelik
dağıtım hatlarının optimizasyonu ve ha-
vacılıkta uçuş planlaması gibi alanlarda
da kullanılmaya başlandı. Bu sayede fir-
malar, maliyetlerini iyileştirme kapsa-
mında önemli derecede yol alıyorlar.
modeFrontier, içerisinde, günümüzde de
sürekli gelişmekte olan ileri optimizas-
yon algoritmalarını barındırarak optimi-
zasyon çalışmalarında temel bir yazılım
olarak öne çıkıyor.
Optimizasyon teknolojisini Türkiye’de
yerleşik hâle getirmek yönündeki çalış-
malarımıza hızla devam ediyoruz. 
Bünyemizdeki uzman kadromuz ile mo-
deFrontier yazılımının dağıtımı ve teknik
desteği konularında çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Türkiye’deki ileri teknoloji
projelerinde optimizasyon konusunda
yapılacak çalışmaların, ülke adına da
önemli getirileri olacağının farkındayız.
TUSAŞ ve ASELSAN gibi önde gelen fir-
malarda çalıştaylar düzenleyerek tekno-
lojiyi tanıtma çalışmalarımızı geçtiğimiz
aylarda başlattık. Konu ile ilgili mühen-
dislik hizmeti de veriyoruz.
EnginSoft Turkey, İtalyan partneri 
EnginSoft SPa firmasının optimizasyon
konusundaki bilgi birikimini Türkiye’deki
firmalara aktarabilmek için de faaliyetler
gerçekleştiriyor. EnginSoft İtalya; Al-
manya, Fransa ve İskandinav bölgelerin-
deki ortak şirketler grubu ile Alenia
Aermacchi, Fiat, Aprilia, Indesit, MBDA,
ABB, MTU, Toyota, Ford, Messier Bu-
gatti, SKF, Jaguar, Cummins, Bombar-
dier ve Volvo gibi firmalara hizmet
veriyor.

Ümit BAYRAKTAR: EnginSoft’un iş 
modelinde, farklı ülkelerin ofislerinin 
kabiliyetlerinin tüm müşterilerin 
hizmetine sunulması yer alıyor. 
Bu kapsamda, yurt dışı için yapmaya 
başladığınız ya da hazırlıklarına 
başladığınız işler var mı?
Dr. Şadi KOPUZ: EnginSoft ailesi, İtal-
ya’da doğup Avrupa’da 5 ülkede faaliyet
gösteren bir global mühendislik şirketi
hâline geldi. Bizler EnginSoft Turkey ola-
rak; İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya ve
İsveç’te faaliyet gösteren kardeş şirket-
lerimize, buradan, Türkiye ofislerimiz-
den mühendislik hizmeti vermek
yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kuruluş amaçlarımızdan birisi de bura-
dan yurt dışına mühendislik ihracatı yap-
mak. Bu çalışmaları başlatabilmek adına
ilk adımlarımızı da attık.

7. DSS ÖZEL

EnginSoft Turkey, 3 boyutlu modeller ile tolerans analizi için CETOL-6σ çözümünü sunuyor.
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Ümit BAYRAKTAR: EnginSoft Turkey’in
önümüzdeki dönemki hedefleri 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Somut projelerden bahsedebilir miyiz?
Dr. Şadi KOPUZ: Özellikle havacılık ve
savunma sanayimizin önemli yerlileş-
tirme projelerinde görev almayı, kritik ve
ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve yer-
leştirilmesi yönünde katkıda bulunmayı
hedefliyoruz. Güç Grubu Geliştirilmesi,
Özgün Helikopter, Milli Muharip Uçak
Geliştirilmesi, Bölgesel Uçak, MİLGEM,
LPD ve askeri silah sistemleri projelerini
takip ediyoruz.
Ana yüklenicilerimizle alt sistem 
geliştirme ve tasarımı yönünde çalışma-
larımız var. Şu an bu yönde almış olduğu-

muz işleri geliştirmek de hedeflerimizden
birisi.
Bir diğer önemli hedefimiz ise hem yurt
dışı hem de yurt içi firmalarımızın gerçek-
leştirecekleri offset çalışmaları kapsa-
mında mühendislik ihracatı yapmak ve bu
firmalara mühendislik hizmeti vermek.

Ümit BAYRAKTAR: Eklemek istediğiniz
başka bir konu ya da konular var mı?
Dr. Şadi KOPUZ: Öncelikle bizlere bu
imkânı sağladığınız için MSI Dergisi’ne
çok teşekkür ediyorum. Sektörün yeni bir
üyesi olsak da amacımız kalıcı olmak.
İtalyan ortağımızın 30 yılın üzerindeki bilgi
birikimini, kendi projelerimize gerekti-
ğinde transfer ederek önemli yerlileş-
tirme projelerine katkıda bulunmak
yönünde planlarımızı yapmış bulunmak-
tayız.
İş ortağım Prof. Stefano Odorizzi, 
EnginSoft Turkey olarak uzmanlığa

önem vererek yapılanmamızı ve ileriye
yönelik olarak firmamızın tamamen yerli
bir ekip ile bir mühendislik üssü olma-
mızı büyük bir istekle destekliyor. 
Avrupa’da çalışmalarını sürdüren 
EnginSoft’un global kardeş şirketlerin-
den mühendislik işleri almak, daha da
gelişerek onların Avrupa’daki ana yükle-
nici müşterilerine buradan mühendislik
hizmeti vermek şeklinde yapılanmamızı
gerçekleştirmek istiyoruz. İtalyan orta-
ğımızın, özellikle havacılık, denizcilik ve
savunma sanayisinde olan önemli bilgi
birikimini, ülkemizde yürütülen önemli
yerlileştirme projelerinde rahatlıkla kul-
lanacağız.

EnginSoft Turkey Genel Müdürü 
Dr. Şadi Kopuz’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Avrupa’da çalışmalarını sürdüren EnginSoft’un global kardeş 
şirketlerinden mühendislik işleri almak, daha da gelişerek onların
Avrupa’daki ana yüklenici müşterilerine buradan mühendislik hizmeti
vermek şeklinde yapılanmamızı gerçekleştirmek istiyoruz. 
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Su Üstü Gemilerinin Görünmeyen 
Düşmanı: Torpido
Günümüz modern torpidoları, çok uzun menzil ve gelişmiş
güdüm imkânları gibi yetenekleri ile su üstü gemileri için en
önde gelen tehdit unsuru olma özelliklerini sürdürmektedir.
Su üstü gemileri tarafından torpido tehdidinin savuşturulması
amacıyla kullanılan torpido karşı tedbir sistemleri, işlevsel
imha (soft-kill) ve fiziksel imha (hard-kill) olarak iki temel özel-
liğe sahiptir. Hard-kill karşı tedbir sistemleri, torpidoya fiziksel
hasar vererek görev yapamaz hâle gelmesini amaçlamakta,
soft-kill sistemler ise torpidonun hedeften temas almasını en-
gellemeyi, geciktirmeyi veya torpidoyu sahte hedeflere yönlen-
dirmek suretiyle, torpidonun bataryasını gemiye ulaşmadan
bitirmeyi hedeflemektedir.
ASELSAN tarafından, milli olarak sahip olunması gereken 
bir teknoloji olarak öngörülen ve öz kaynaklarla geliştirilen
aselsan HZR™ sistemi, dünyadaki emsallerinin önünde perfor-
mans ve özelliklere sahip, su üstü gemileri için yerli imkânlar ile
tasarlanan ve üretilen ilk ve tek torpido karşı tedbir sistemidir.
aselsan HZR™ Sistemi;
n Su üstü gemisine taarruz eden torpidonun uzak 

mesafelerden tespiti, izlenmesi, sınıflandırılması 
ve konumlandırılması,

n Tehdidin bertaraf edilmesi amacıyla uygulanacak 
taktik tavsiyenin kullanıcıya sunulması,

n Seçilecek torpido karşı tedbir taktiğine göre torpidonun
akustik olarak karıştırılması veya aldatılması,

işlevlerini yerine getirmektedir.

Üçlü Hidrofon (Triplet) Yapısı ile 
Anında Torpido Kerterizi Tespiti
Torpido tehdidinin, yeterli reaksiyon süresi sağlanacak şekilde
uzak mesafelerden tespiti, platformun bekası için kazanılacak
zaman açısından çok yüksek öneme sahiptir. Bu işlev, 
aselsanHZR™ sisteminde, Torpido Tespit Dizini (TTD) ile su al-
tındaki akustik gürültüleri dinleyerek torpidoların tespit edil-
mesini sağlayan bir pasif sonar ile sağlanmaktadır. Torpido
karşı tedbir harekâtının başarısının, tehdidin “zamanında” tes-
pit edilmesine bağlı olması nedeniyle TTD, taktik ve teknolojik
açıdan sistemin en kritik bileşenlerinden birisidir.
Doğrusal (lineer) yapıdaki hidrofon dizinlerinin en önemli so-
runu, simetri problemi nedeniyle “left-right ambiguity” (iskele-
sancak belirsizliği) olarak bilinen akustik yayın geliş yönünün
belirsizliğidir. Bu nedenle lineer yapıdaki sistemlerde, dizinin
yönünü değiştirecek şekilde gemi manevrasına ihtiyaç duyul-
maktadır. Geminin 700-800 metre gerisinden çekilen bir di-
zinde tekrardan yeterli doğrusallığı sağlayacak şekilde
yapılacak gemi manevrası işlemi uzun bir süre almakta, doğ-
rusallığı bozulan dizinde geçici olarak hedef takibi kaybedil-
mekte ve hatta bu işlemin tekrarlanma ihtiyacı söz konusu
olmaktadır. Dolayısı ile hayati önem arz eden dakikaların kay-
bedilmesine yol açmaktadır. Kaybedilen bu zaman, tehdit tor-
pidonun su üstü gemisine daha fazla yaklaşmasına ve karşı
tedbir başarısının azalmasına sebep olmaktadır.
aselsan HZR™ sisteminin benzerlerine göre en önemli avan-
tajlarından biri, TTD içinde yer alan düşük frekans hidrofon di-
ziliminin özel olarak ayarlanmış üçlü hidrofon (triplet) yapısına
sahip olması ve sistem algoritmalarının buna uygun geliştiril-
miş olmasıdır. Bu sayede, iskele-sancak ayrımı, gemi manev-
rasına ihtiyaç duyulmadan anında yapılabilmekte ve tespit
edilen torpidonun konumlandırılması sağlanabilmektedir.
TTD içerisinde, pasif gürültü tespitine yönelik düşük frekans
hidrofon sensörlerine ek olarak, aktif yayın kestirim (intersept)
sensörleri ve kerteriz doğruluğu ve konum hassasiyeti amaçlı
basınç, yönelim, sıcaklık vb. sensörleri bulunmaktadır. TTD ça-
lışma frekansları ürüne özel olmakla birlikte, dizin tasarımı,
gelecekte ortaya çıkacak yeni tehditlere uygun olarak güncel-
lenebilir ve uyarlanabilir yapıdadır.

7. DSS ÖZEL

:
ASELSAN’dan
Dünyadaki 
Teknolojiler ile 
Yarışan Bir İlk
Daha

aselsan HZR™ Sistemi Genel Yapısı
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Güçlü ve Emniyetli Vinç Sistemi
TTD; geminin kendi yaydığı gürültüden etkilenmesini en aza in-
dirmek ve su altı akustik yapısından en uygun şekilde yararla-
narak tespit menzilini arttırmak amacı ile gemiden yeterince
uzak bir mesafeden çekilmektedir. TTD;  çok yüksek süratlerde
ve ağır deniz koşullarında emniyetli şekilde çekilmesini ve top-
lanmasını sağlayabilecek özelliklerde, elektronik kontrollü, ye-
rinden ve uzaktan kontrol imkânı sağlayan, gemi ortamına ve
yüksek şoklara dayanıklı, askeri standartlara uygun bir vinç
sistemi ile kullanılmaktadır. ASELSAN tarafından özgün olarak
tasarlanan vinç sistemi, yurt içinde üretilmiştir.
TTD’de yer alan akustik  sensörlerden
gelen analog sinyaller, siste-
min çevresel ve elektrik-
sel gürültülerden en az
etkilenmesi için, her bir
algılayıcı sensörün ar-
dında sayısal verilere
çevrilerek fiber-optik ta-
banlı iletişim kanalıyla gemi
üzerindeki elektronik işlemciye
gönderilmektedir.

Özgün Elektronik İşlemci ve Algoritmalar
Elektronik işlemcide, bu sinyaller, ASELSAN tarafından sonar
sinyal işleme amaçlı tasarlanan özel işlemciler tarafından çok
yüksek süratle işlenmekte; ışın demetleme (beamforming),
tespit ve takip algoritmaları ile hedef konumlandırılmakta; sı-
nıflandırma ve karşı tedbir algoritmalarından geçirilerek tor-
pidoya karşı en uygun karşı tedbir taktiklerinin oluşturulması
sağlanmaktadır. Elektronik işlemcide uygulanan;
n Triplet ışın demetleme
n Ana gemi gürültüsü bastırma
n Geniş-bant tespit
n Dar-bant tespit
n Sınıflandırma
n Çoklu hedef takibi
n DEMON analizi 
n Aktif yayın tespiti
n Pasif konumlandırma 
n Sakınma manevrası tavsiyesi
n Ses verisi oluşturma
gibi tüm algoritmalar, özgün ve yerli olarak geliştirilmiştir.
Sistem, gemilerdeki diğer sistemler ile entegre şekilde ça-
lışma imkânına sahiptir, ayrıca sistemin kullanımı birden fazla
Sergileme ve Kontrol Birimi üzerinden gerçekleştirilebilmek-
tedir.

Akustik Aldatma ve Karıştırma
aselsan HZR™ sistemi kapsamında aldatma ve karıştırma iş-
levleri için Çekili ve Sarfedilebilir Dekoylar bulunmaktadır.
Çekili Dekoy (ÇED), operatör tarafından seçilebilen frekans
bantlarında, geniş bant veya programlanan dalga formlarında,
akustik sinyal ve gürültü yayını yapacak şekilde tasarlanmıştır.
ÇED’in ana fonksiyonu, yüksek seviyelerde gürültü yayını yap-
mak ve bu sayede gemi gürültüsünü maskeleyerek torpidonun
gemi ile temasını kaybetmesini sağlamak veya gemiden temas
almasını engellemektir.
Sarfedilebilir Dekoylar (SED), gemiden fırlatıldıktan sonra
çalışmaya başlayan ve görev süresi sonunda batarak imha
olan birimlerdir. SED’lerin amacı, torpidonun gemi ile tema-
sını kesmek ve torpidoyu üzerine çekerek zaman kaybettir-

Torpido Tespit Dizini (Suya Salınırken)

Vinç Sistemi
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mek suretiyle torpidonun enerjisini tüketmek; bu süreçte ge-
minin tehdit ortamından uzaklaşabilmesi için süre kazandır-
maktır.
SED’ler, karıştırma ve aldatma işlevlerini yerine getirecek şe-
kilde iki farklı tipte programlanabilmektedir:
n Karıştırıcı olarak programlanan dekoylar, tehdit 

torpidoların dinleme frekans aralığında, yüksek güçte
akustik yayın yaparlar. Bu yayın ile gemi gürültüsünün 
torpido tarafından tespitini engelleyecek şekilde bir 
gürültü perdesi oluşturulması sağlanır.

n Aldatıcı olarak programlanan dekoylar ise geminin 
gürültü karakteristiklerinde gürültü üreterek ve torpido
aktif yayınına gerçek duruma uygun özelliklerde cevap 
işareti oluşturarak gemiyi akustik olarak simüle ederler.

SED’lerin gemiden atılmasını sağlamak amacıyla pnömatik
lançer bulunmaktadır. Her bir lançer üzerinde 8 adet kovan yer
almakta; fırlatma basıncı, atış mesafesine uygun olarak değiş-
tirilebilmektedir.
SED fırlatma işlemi, Lançer Uzak Kontrol Birimleri vasıtası ile
uzaktan yapılabildiği gibi; manüel veya elektronik kontrollü ola-
rak Lançer üzerinden de yapılabilmektedir.

Teknolojik Kazanımlar
aselsan HZR™ Torpido Karşı Tedbir Sistemi geliştirme çalış-
malarında, aşağıda özetlenen kazanımlar sağlanmıştır:
n Yerli imkânlar ile suüstü gemileri için Soft-Kill Torpido

Karşı Tedbir Sistemi geliştirilmiştir.
n Türkiye’de ilk defa Çekili Sonar tasarımı yapılmış ve 

üretilerek saha testleri ile doğrulanmıştır.
n Sistemin triplet yapısı sayesinde, iskele-sancak belirsizliği

olmayan ışın demetleri oluşturulabilmiş, tehdidin yönü
manevra ihtiyacı olmaksızın çözülebilmiştir.

n Özgün olarak geliştirilen ana gemi gürültüsü bastırma 
algoritması, geminin, deniz dibinden ve deniz yüzeyinden
gelen yansımalarını verimli bir şekilde elemektedir. 
Geliştirilen özgün yöntem, literatürdeki diğer yöntemlerden
farklı olarak, düşük işlem yükü getirmekte ve kararsızlık
problemi bulunmamaktadır.

n Sınıflandırma, Tespit, Konumlandırma ve Taktik Tavsiye
Algoritmaları özgün olarak geliştirilmiş ve sahada yapılan 
testlerle doğrulanmıştır.

n Su altında yüksek hidrostatik basınç altında çalışan 
alt sistemler (TTD ve ÇED) kapsamında detaylı malzeme
mühendisliği çalışmaları yapılmış; elektronik kartların 
ve birimlerin çalışacağı, akustik performans için uygun 
sıvıdan, en dışta çevresel etkilerden ve yükten 
etkilenmeyecek, akustik geçirgen hortum yapısına kadar
birçok alanda kritik teknolojiler ve bilgi birikimi elde 
edilmiştir.

n Gemi manevrasını kısıtlamayan, kavitasyon kaynaklı 
gürültülerden performans kaybını önleyen, derinliği 
ayarlanabilir bir Torpido Tespit Dizini tasarımı 
gerçekleştirilmiştir.

n Türkiye’de ilk defa su üstü gemileri için sarfedilebilir
akustik dekoy tasarımı yapılmış ve bu dekoylara özgü 
fırlatıcı sistem (pnömatik lançer) geliştirilmiştir.

Kalifikasyon ve Deniz Testleri
aselsan HZR™ sistemi, geliştirme sürecinde, tasarım doğru-
lama testleri kapsamında; yazılım, donanım, alt sistem ve sis-
tem seviyesinde askeri standartlara uygun şekilde
(MIL-STD-810, MIL-STD-461 vb.) farklı koşullarda test edilmiş
ve doğrulanmıştır.
Geliştirme süreci boyunca çok sayıda saha testi icra edilmiş,
her bir testte elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve gerekli
güncellemelerle sistem yeterli olgunluğa getirilmiştir. Sistem,
gerçek ortamda ve gerçek şartlarda da test edilerek kendini
ispatlamıştır.

Hard-Kill: TORK
ASELSAN, su üstü gemilerinin torpidolara karşı savunulması
amacıyla tamamen milli olarak, özgün donanım ve yazılıma
sahip Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu (TORK)’nu 
geliştirmektedir. Su üstü gemilerinde, torpido karşı tedbir için
aselsanHZR™ ile sağlanan “soft-kill” imkânlarına ilave olarak

7. DSS ÖZEL

Sarfedilebilir Dekoy

aselsan HZR™ Sistemi Deniz Testleri

Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu (TORK)
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aselsan TORK Sisteminin
“hard-kill” kabiliyetinin bir-
likte kullanılması, torpido-
lara karşı çok daha etkin
savunma sağlayacaktır.
aselsan TORK, su üstü
gemilerine karşı atılacak
olan akustik güdümlü, tel
güdümlü, güdümsüz ve
dümen suyuna güdümlü
torpidoları imha etmek ama-
cıyla geliştirilen bir anti-torpido
torpidodur. aselsan TORK; platforma
yaklaşan torpido tehdidine hassas şekilde yaklaşarak, imha
mesafesine geldiğinde patlayıp tehdidi imha etmekte veya
görev yapamaz hâle getirmektedir.
aselsan TORK tek başına kullanılabileceği gibi, aselsan HZR™
sistemine de entegre edilebilecektir. Böylece, aselsan HZR™
sistemi ile birlikte, yüksek değerli unsur olarak tanımlanan su
üstü gemilerinin, denizlerde su altından gelebilecek tehditlere
karşı güvenli seyir yapma imkânı en üst düzeye taşınmış ola-
caktır.

Gelecekte aselsan HZR™
Torpido karşı tedbir sistemlerinde bulunan tespit ve torpido ka-
rıştırma ve aldatma algoritmaları, yeni teknolojiler ışığında, sü-
rekli gelişim göstermektedir. Aynı şekilde, torpido üreticileri,
torpidolarının daha hızlı, daha sessiz ve daha akıllı hareket et-
meleri için, hem donanımsal hem de yazılımsal değişikliklerle
sistemlerini sürekli güncellemektedirler. Bu yarışta, su üstü
gemisinin torpido tehdidinden sakınabilmesi için yeni metotlar
geliştirilmekte; buna karşılık torpido silahları, hedeflerini ya-
kalayabilmek için daha sessiz davranmaya, daha hızlı olmaya
çalışmaktadır.
Su üstü gemilerinin torpidolara karşı savunma ihtiyaçlarının,
tehdidin artan imkânlarına bağlı olarak sürmeye devam ede-
ceği ve önümüzdeki dönemde de dünya bahriyelerinde bu ko-
nudaki ihtiyaçların artacağı değerlendirilmektedir.
Bu döngünün her iki alanındaki gelişmeler güncel teknolo-
jilerden yararlanılarak eş zamanlı sürdürüldüğü müddetçe,
bir tarafın galip gelmesi çok mümkün görülmemektedir. Bu
nedenle torpido karşı tedbir sistemlerinin en can alıcı alt bi-
rimleri olan torpido tespit dizini (sistemin kulakları), algo-
ritmalar ve işlemci birimleri (sistemin beyni) ve karşı tedbir
sistemleri (sistemin kendini koruma birimleri) tüm detayları
ile bilinen, tasarımlarına istenildiğinde rahatlıkla müdahale
edilebilen, herhangi bir şüpheli içerik bulundurmayan birim-
ler olmalıdır. Nitekim pek çok gelişmiş ülke, bu teknolojileri
kendi bünyesinde milli imkânlar ve kaynaklar ile geliştir-
mekte ve bu teknolojilerin diğer ülkelerden saklanmasına
azami önemi göstermektedir. Bu bağlamda aselsan HZR™
sistemi ülkemiz adına önemli bir kazanım olmuştur.
aselsanHZR™ sistemi, gerçek ortamda ve gerçek şartlarda test
edilerek kendini ispatlamış olup, MİLGEM ve LPD projeleri söz-
leşmelerine dâhil edilerek Türk Bahriyesindeki yerini almıştır.
ASELSAN, 40 yıllık teknolojik birikimini kullanarak, ülkemiz için
gereken her türlü su altı akustik sistem teknolojisinde sektö-
rün lideri olarak yükümlü olduğu sorumluluğu almaya devam
edecek; performans, işlevsellik ve lojistik destek gereksinim-
lerine uygun modüler sistemler ile dünya pazarlarında yer ala-
caktır.
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Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle 
ANOVA’nın faaliyet alanlarından kısaca
bahseder misiniz?
Emre ÖZTÜRK: Faaliyetlerimize başladı-
ğımız 2003 yılından beri, savunma sanayisi
sektöründe tasarım ve mühendislik ana-
lizleri yapıyoruz. Tüm faaliyetlerimizin te-
melindeki vizyon ise firmaların ürün
geliştirme sürecinde özgün tasarım yap-
malarını sağlamak, tasarım süreçlerini
kısaltmak, tasarım maliyetlerini düşür-
mek ve ürünlerin verimliliğini arttırarak
firmaların dünya pazarında söz sahibi ol-
malarına katkı sağlamak. Başta savunma
sanayisi olmak üzere; otomotiv, enerji,
çevre, beyaz eşya ve inşaat gibi diğer bir-
çok sektöre de hizmet veriyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Son dönemde, esnek
mermi yolu ürününüze vurgu yaptığınızı
görüyoruz. Bu ürünün geliştirme süreci
ile ilgili bilgi verir misiniz?
Dursun ÖNER: Bugüne kadar birçok pro-
jeye imza attık ve her geçen gün, proje sa-
yısıyla beraber tecrübe ve yeterliliklerimizi
de arttırdık. Bu süreçteki projelerimizden
biri de ASELSAN ile ortaklaşa bir çalışma
ile 2012 yılında tasarlayıp ürettiğimiz, 
12,7 mm kalibredeki esnek mermi yolu
oldu. Özellikle uzaktan komutalı silah sis-
temlerinin mermi beslemesinde kullanı-
lan esnek mermi yolları, dünyada çok az
sayıda üreticisi olan; ülkemizde ise sa-
vunma sanayisi firmaları tarafından ithal
edilen bir bileşen olarak dikkat çekiyor.
ASELSAN, projenin başından sonuna
kadar verdiği maddi ve teknik destekle
hem silah sistemleri için kritik öneme
sahip bir ürünün yerlileştirilmesine kat-
kıda bulundu hem de test edilip onaylan-

dığı 2012 yılından bu yana, 150 setten fazla
ürünü sipariş ederek, ANOVA’nın bu ürün
bazındaki en önemli müşterisi oldu.

Ümit BAYRAKTAR: Esnek mermi yolu ile
ilgili çalışmalarınız nasıl devam etti?
Dursun ÖNER: İlk günden benimsediği-
miz vizyon doğrultusunda, 12,7 mm ka-
libredeki esnek mermi yolu ile
başladığımız çalışmalara, diğer kalibre-
lerdeki mühimmatların esnek mermi
yolları ile devam ettik. 2013-2014 yılla-
rında, bir TÜBİTAK TEYDEB 1507 projesi
kapsamında, ürün gamının en önemli iki
üyesi olan 25 mm ve 30 mm mühimmat-
lar için ihtiyaç duyulan esnek mermi yol-
larını da geliştirmeye başladık.
12,7 mm’ye göre, hem fiziksel olarak
daha büyük hem de daha karmaşık yapı-
daki bu ürünler, ANOVA’nın esnek mermi
yolu tasarımında kendine olan güvenini
bir üst noktaya taşıdı. 2015 yılı başında,
tüm çalışmaları bitmiş ürünlerimizi,
IDEF’15 fuarında da sergiledik. 30 mm
esnek mermi yolunun, ASELSAN’ın 
MUHAFIZ sistemlerinde kullanılması ko-
nusunda görüşmelerimiz devam ediyor.
Görüşmelerin, kısa süre zarfında olumlu
bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Esnek mermi yolu ürün
ailesi ile ilgili, 25 ve 30 mm’nin dışında 
ne gibi genişletme çalışmalarınız oldu?

7. DSS ÖZEL

ANOVA 
Esnek 
Mermi 

Yolu Ürün 
Ailesi 

Genişliyor
Deniz platformlarında da yoğun olarak kullanılan uzaktan komutalı silah sistemlerinin
kritik bileşenlerinden biri de esnek mermi yolları. Mühimmatın, kutusundan silaha 
düzgün bir şekilde iletilmesini sağlayan bu bileşenler, ciddi bir tasarım ve test süreci
sonucunda ortaya çıkıyor. Türkiye’de esnek mermi yolu denince akla gelen ANOVA’nın
İş Geliştirme Müdürü Emre Öztürk ve Mekanik Tasarım Müdürü Dursun Öner ile 
esnek mermi yolu konusundaki çalışmalarının son durumunu konuştuk. 

90

12,7x99 mm esnek mermi yolu

T
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

:
©

M
SI

 D
er

gi
si



91

Dursun ÖNER: Esnek mermi yolu çalış-
malarımıza NATO standartlarına uyumlu
mühimmatlara öncelik vererek başlamış
olsak da müşteri talepleri doğrultusunda,
eski Doğu Bloku standardındaki mühim-
matlara göre de uygun esnek
mermi yolları tasarlayıp
ürettik. 12,7x108 mm mü-
himmat kullanan Sovyet
yapımı ağır makineli bir
tüfek olan NSV’nin mü-
himmatına uygun, dünya-
daki ilk esnek mermi yolunu
yaparak ürün gamında, rakip-
lerimize göre farklılık ya-
ratmayı da başardık. Bu
ürünümüzün de atış
testlerini başarı ile tamamla-
dık ve siparişler ile ilgili teslimat
çalışmalarına başladık.
12,7x108 mm mühimmata uygun esnek
mermi yolunun yanı sıra yine başka bir
Sovyet yapımı ağır makineli tüfekte kul-
lanılan, 14,5x114 mm mühimmata uygun
esnek mermi yolu çalışmalarımızı da ta-
mamladık ve üretim safhasına geçtik.
Diğer bir kalibre olan ve MK 19 bombaa-
tarlarında kullanılan 40 mm esnek
mermi yolunu da bu yıl içinde üretmeyi
hedefliyoruz. Tasarım çalışmaları bitmiş
olan bu ürünümüz, üretildiği anda, 
ANOVA’nın esnek mermi yolu ürün ga-
mındaki ilk kompozit ürün olma özelli-
ğini taşıyacak. 

7,62 mm kalibre esnek mermi yolumuz,
ürün gamımızdaki en önemli ürünlerden
biri olarak ön plana çıkıyor. Bu kalibre ile
ilgili tüm çalışmaları bitirip, ürünümüzü,
2016 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sun-

mayı hedefliyoruz. Diğer kalibre-
lerde olduğu gibi bu üründe
de hedefimiz; en iyiyi, en
avantajlı şekilde müşteri-

lerimize sunmak olacak.
ANOVA için 2015 yılı, esnek

mermi yolu ürün gamının
hızla tamamlandığı ve aynı
zamanda yurt dışı talep-
lerinin de arttığı bir yıl
oldu. Yurt dışı müşteriler

ile görüşmelerimiz devam
ediyor ve kısa vadede, bu gö-

rüşmelerin siparişlerle sonuç-
landırılmasını hedefleniyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Emre ÖZTÜRK: ANOVA’nın kuruluşun-
dan bu yana, muhtemel askeri ve sivil ih-
tiyaçlara yönelik önemli miktarda tasarım
ve doğrulama yeteneği kazanmak strate-
jisi ile çıktığımız bu yolda, bugün, ülkemiz
için çok önemli bir ithal ikamesi olan
esnek mermi yolu ürün ailesini tamam-
lamakla gurur duyuyoruz. Bu ürün aile-
mizle ilgili ciddi ihracat hedefimiz de var.
İnşallah yakın gelecekte, sektörle bu
yönde güzel haberler paylaşacağız.
Çıktığımız bu yolun başından itibaren,
MSI Dergisi’nin de büyük katkısını gör-
düğümüzü de eklemek istiyorum. 
Hep yanımızda oldunuz. Esnek mermi
yolu ürün ailesinin ilk ürünü olan 
12,7 mm’nin üretimi tamamlandığında,
MSI Dergisi’nin, aynı zamanda 100. sayısı
da olan Kasım 2013 sayısında bizlere yer
vermiş ve ilk söyleşimizi yayınlamıştınız.
Esnek mermi yolu ürün ailesinin ta-
mamlandığı bugün de yine MSI Dergisi
olarak yanımızdasınız. Bu nedenle ver-

miş olduğunuz destekten dolayı sizlere
teşekkürü bir borç biliyoruz.

ANOVA İş Geliştirme Müdürü 
Emre Öztürk ve Mekanik Tasarım 
Müdürü Dursun Öner’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

ANOVA Esnek
Mermi Yolu Ürün
Ailesinin Öne Çıkan 
Özellikleri
n Mühimmat kutusu ve silah arasında,
    sağ ve sol besleme çözümleri sunan
    12,7 x 99 mm, 12,7 x 108 mm, 25 mm 
    ve 30 mm esnek mermi yolları,
n  Özel tasarımı ile birlikte paslanmaz
    çelik yol yapısı, alüminyum gövde ile
    düzgün ve rahat mühimmat akışı,
n  Bağımsız ve tam hareketli esnek 
    gövde yapısı,
n  MIL-STD 810’a göre test edilmiş ve 
    zor şartlara uygun korozyon dayanımı,
n  Düşük sürtünme kuvveti ve asgari 
    mühimmat çekiş yükü,
n  Her türlü silah sistemine uygulanabilir
    modüler yapı (NATO ve diğer).

ANOVA'nın 30 mm, 25 mm ve 12,7 mm esnek mermi yolları.

ANOVA'nın, Rus NSV makinalı tüfeği için
geliştirdiği 12,7x108 mm esnek mermi yolu.
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Bir çeşit amfibi taarruz gemisi olarak deniz kuvvetleri
destek gemileri içerisinde yeni bir konsept kapsamında
inşa edilen MLP sınıfının ilk gemisi (USNS Montford

Point), 2013 yılında ABD Deniz Kuvvetlerinin hizmetine girdi.
Hâlen bu sınıfta envantere alınması planlanan 5 gemiden 3’ü
görevde; kalan 2 geminin inşası ise devam ediyor. Görevdeki
ilk 2 geminin, “ön konuşlanma” filosu olarak adlandırılan am-
fibi harekât amaçlı olarak; Haziran ayında hizmete giren USNS
Lewis B. Puller’ın ve inşa halindeki son 2 geminin ise “Yüzer
Hazırlık Üssü” (Afloat Forward Staging Base / AFSB) varyantı
olarak görevlendirilmesi planlanıyor. Bu sınıf gemiler, her-
hangi bir amfibi ya da deniz harekâtında, geleceğin “ön konuş-
landırma” filosunun bir parçası olarak; amfibi harekât
sırasında, “yüzer üs” olarak büyük gemiler ile küçük çıkarma
araçları (özellikle hava yastıklı gemiler / LCAC) arasında, des-
tek üssü ve transfer noktası olarak görev yapmak üzere tasar-
landı. Bununla birlikte, MLP tipi gemilerin üstleneceği diğer
önemli bir rol ise kıyıdaki bir üsse erişim mümkün olmadı-
ğında, gemilerin güvenle bağlanabileceği, “seyir hâlinde” bir
rıhtım olarak öne çıkıyor. Buna ilave olarak MLP tipi gemiler;
insani yardım, afetlere müdahale, deniz korsanlarıyla müca-
dele, deniz güvenliği ve diğer benzer harekâtlarda da etkinlikle
görev alabilecek.
Dizel-elektrik ana tahrik sistemiyle donatılan MLP tipi gemi-
lerde, hem elektrikli ana tahrik sistemi için gereken hem de
gemi otomasyon sistemi ile diğer sistemlerin beslenmesi ama-
cıyla ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, “bütünleşik güç sistemi”
olarak bilinen bir yaklaşımla üretiliyor. Bütünleşik güç sistemi;

çift ana tahrik motoru, harmonik filtreler, jeneratörler, yüksek
voltaj elektrik tevzi tabloları, trafo birimleri, yatay itki meka-
nizması ile diğer itki sistem elemanları ve motorlardan oluşan
karmaşık bir dizel-elektrik yapıdır.
Geminin savaş sistemleri, gemi kontrol sistemleri, seyir, mu-
habere ve alarm sistemlerine güç sağlayan dağıtık elektrik alt-
yapısında yüksek düzeyde harmonik gürültü oluşmakta; ayrıca
değişken frekans itki sisteminin devreye girmesiyle de önemli
ölçüde voltaj dalgalanmaları meydana gelmektedir. Gemi elek-
trik dağıtım altyapısında bulunan sınırlı sayıdaki ek dağıtım
devreleriyle bu harmonikler ve voltaj dalgalanmaları da daha
da artmaktadır. Bu durum, geminin savaş sistemleri ve muha-
bere sistemleri donanımı gibi kritik sistemlerin güvenilir şe-
kilde çalışmasını sekteye uğratacak bir elektrik kalite
sorununu ortaya çıkarmıştır.
Amerikan Deniz Kuvvetlerinin Deniz Sistemleri Merkezi (Naval
Sea Systems Command / NAVSEA) ilk aşamada, anılan sistem-
leri “düzenlenmiş” bir güç ile beslemek üzere ilave bir şebeke-
etkileşimli kesintisiz güç kaynağı (KGK) kullanarak sorunu
gidermeye çalışmıştır. Ancak, “şebeke-etkileşimli” KGK sorunu
çözmemiş; ne şebekede oluşan gürültüyü bastırabilmiş ne de
voltaj dalgalanmalarını önleyebilmiştir. Bunun üzerine KGK, anı-
lan sistemleri sürekli aküden beslemeye çalışmıştır. Bu da mev-
cut akü grubunun, anılan sistemlerin sürekli çalışması için
gerekli gücü sağlamaya yeterli gelmemesine neden olmuştur.
Bunun sonucunda ise KGK’nın devre dışı kalmasına ve by-pass’a
geçerek sistemlerin doğrudan gemi elektriği ile beslenmesine
yol açmıştır. Böylece sistemler, her türlü gürültü ve voltaj dal-

7. DSS ÖZEL

Nova Power
Çözümleri 
Açık Ara Önde
Amerikan Deniz Kuvvetlerinin yeni
nesil amfibi gemi sınıfı Mobil Çıkarma
Platformu (Mobile Landing Platform /
MLP) için üstün nitelikli güç koruma ve
akülü besleme sistemlerini, 
Nova Power Solutions sağlıyor.
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galanmalarına maruz kalarak birçok kez devreden çıkıp tekrar
devreye girmiştir. Tipik bir şebeke etkileşimli KGK’nın aküden
çalıştığı durumdaki çıkış dalga şekli, Şekil 1’de görülmektedir.
Yaşanan bu elektrik kalite sorunları üzerine, NAVSEA, Nova
Power’dan, sorunun çözümü ve iyileştirmesine yönelik olarak
sistem tasarım mühendisleri ile birlikte ortak çalışma yapma-
sını talep etmiştir. Yapılan çalışmalar ve denemeler sonu-
cunda, besleme gücünde yaşanan bu sorunun çözümü olarak,
geniş yelpazede giriş voltajı ve yaşanan tüm elektrik sorunlarını
düzeltebilecek yetenekte bir “güç koşullandırıcı-düzeltici /
akülü besleme” ünitesi kullanılması, uygun bir yaklaşım olarak
ortaya çıkmıştır. Farklı üreticilerin sistemleri çeşitli deneme-
lere tabi tutulmuş; Nova Power’ın büyük ölçüde özelleştirmeye
uygun ürün ailesi içinden de bir güç sistemi, bu geniş çaplı de-
nemelere katılmıştır.
Kapsamlı fabrika testleri, liman testleri ve son olarak da deniz
kabul testleri sırasında denenen tüm elektrik altyapısı ve güç
besleme anomalilerinde, yalnızca Nova Power’ın sistemi ka-
rarlı bir çalışma sergileyerek, beklenen isterleri tam olarak
karşılamış ve güvenilir şekilde çalışmıştır. Şekil 2’de, Nova Po-
wer’ın gerçek çevrim içi KGK sisteminin, akü devredeyken bile
sağladığı mükemmel çıkış dalga şekli görülmektedir.
Yapılan bu geniş çaplı denemeler sonucunda, Nova Po-
wer’ın sağlam yapılı gemi tipi taktik güç koşullandırıcı / dü-
zenleyici ürün ailesinden; UPS1-2.5K-1G-SRNDTIX-K2E

modeli, NAVSEA’nın, anılan platforma yönelik güç kalite ister-
lerini tam olarak karşılayan çözüm ve sistem olarak seçilmiş-
tir. Bu çözüm ile NAVSEA, MLP tipi gemilerde bulunan tüm
sistemlerin tam kapasitede çalışacak şekilde beslenmesini
sağlayabilmiştir.
Nova Power Solutions Başkan ve CEO’su Steve Ziff, yaptığı
açıklamada; “Yapılan denemeler sırasında, NOVA Power olarak
en optimal çözümü oluşturmak amacıyla NAVSEA mühendis-
leri ve gemi personeliyle çok güzel bir ortak çalışma gerçek-
leştirdik. Bunun sonucunda, sistemimizi, MLP tipi gemi
isterlerine uygun şekilde özelleştirerek optimize etme şansı
yakaladık ve böylece denemeye katılan rakip üreticilerden öne
çıktık. Nova Power’ın, sadece bu denemelerdeki başarısı değil,
25 yılı aşkın başarılı hizmet performansı, dünyanın birçok ye-
rinde kritik sistemleri besleyen 40 binden fazla sistemden olu-
şan geniş kurulum altyapımız, müşteri ve uygulama odaklı
yaklaşımla gereksinimleri en iyi şekilde anlama, sınıfının en iyi
güç koruma çözümlerini sunacak bilgi ve uzmanlık birikimi,
ömür devri boyunca sistemlere sağladığımız kusursuz müşteri
desteğinin de NAVSEA’nın bu tercihinde çok önemli rol oyna-
dığına inanıyoruz.” dedi.

Şekil 1. Tipik Şebeke Etkileşimli KGK Çıkışı Dalga Şekli (Akü devredeyken) Şekil 2. Nova Power Solutions Gerçek Çevrimiçi KGK Çıkış Dalga Şekli (Akü devredeyken)
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Günümüzün son derece sessiz denizaltılarının yarattığı
tehditle birleştiğinde, bu gelişmeler, üstün performansa
sahip sonar sistemlerine olan ihtiyacı giderek arttırmak-

tadır. Denizaltı savunma harbi (DSH) uzmanlığını, kullanıcılar
ile birlikte aktif katılımla elde ettiği birikimlere dayandıran 
Thales, değişebilir derinlikte çekilebilen (DDÇ) sonar sistem-
lerinden (Variable Depth Towed-Sonar), karinaya monteli so-
narlara dek geniş bir ürün yelpazesinde, DSH amaçlı akustik
algılayıcılar sunmaktadır. Bu birlikte çalışabilir ve akıllı çözüm-
ler, en büyüğünden en küçüğüne kadar değişik tipte savaş ge-
mileri için uygundur.

Sonar Teknolojilerinde Yeni Standart
CAPTAS (Combined Active and Passive Towed Array Sonar /
Tümleşik Aktif ve Pasif Çekili Dizin Sonarı) ailesi, alçak frekans
DDÇ sonar sistem teknolojileri alanında, yeni bir küresel stan-
dart oluşturmaktadır.
Uzun menzilden hedef tespiti ve takibi, torpido savunması için
hayati önem taşıyan anlık sol-sağ yön belirsizliğinin çözümü ve
çok düşük sahte alarm seviyeleri gibi üstün yeteneklere sahip
olan CAPTAS ailesi sonarlar, Thales’in, özellikle serbest yüzen
halka (Free-Flooded Ring) tabanlı akustik transdüser ve yönlü

7. DSS ÖZEL

Dünyada artan bölgesel krizler ve 
çatışmalar, açık deniz karakol gemileri

(Offshore Patrol Vessels) ve sahil 
güvenlik ve karakol gemileri gibi daha

küçük tonajlı platformlara duyulan 
ilgiyi arttırmakta; bu tür platformların

başarılı kullanımı ise platformlara 
daha çok güven duyulmasını 

sağlamaktadır. Aynı zamanda, 
akustik ortamların son derece 

karmaşık olduğu sığ sularda 
gerçekleşen deniz operasyonları da

artan bir hızla yaygınlaşmaktadır. 

Türk Deniz 
Kuvvetlerinin 

DSH Kabiliyeti 
için Thales 

Sonar Çözümleri
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orta frekans üçlü (triplet) alıcı dizin teknolojileri alanındaki uz-
manlığını tam olarak yansıtır.
CAPTAS ailesi, CAPTAS-2 olarak bilinen ve orta büyüklükteki
fırkateynler için iki-halkalı model ve daha büyük çaptaki DSH
gemileri için CAPTAS-4 olarak bilinen dört-halkalı modellere
sahiptir. Her iki sistem de son derece yetenekli olup, refakat,
bölge kontrol ve temizleme ile kendi filo koruma görevlerini
etkinlikle yerine getirebilirler.
Bu DDÇ sonar sistemleri, karinaya mon-
teli sonarlar ile birlikte uyum içinde ça-
lışarak tam ve güvenilir bir DSH
kabiliyeti sağlarlar. UMS-4110 karinaya
monteli sonarı, 16 gemiyi kapsayan
FREMM (Frégate Européenne Multi-
Mission / Avrupa Çok Görevli Fırkateyni)
projesi için seçilmiş olup, içinde; pasif,
torpido karşı tedbir ve nesnelerden sa-
kınma çalışma modlarını barındırır.
Orta büyüklükteki gemiler için sunulan,
KINGKLIP orta frekans karinaya monteli sonarı ise esas olarak
aktif modda çalışmak üzere tasarlanmış olup, performans ve
hacim açısından mükemmel bir dengeye sahiptir. Thales so-
narları ile donanmalar, denizde kendi filolarını ve refakat edilen
yüksek öneme sahip platformlarını etkin olarak koruyabilecek
ve DSH operasyonlarını güvenle icra edebileceklerdir.

Kompakt ve Kullanıma Hazır Sonarlar
Thales, kullanıcılardan sağlanan geri bildirimlere dayanarak;
daha hafif, daha kompakt ve yeni harekât ihtiyaçlarına cevap
verebilecek iki yeni sonar ürünü geliştirmiştir.
Thales BlueWatcher, karinaya monteli alçak frekanslı
aktif/pasif sonarı ve CAPTAS-1 tek-halkalı alçak frekanslı DDÇ
sonarlarının her ikisi de deplasmanı 300 ton civarındaki tüm
platformlarda (açık deniz karakol gemisi, kıyı suları karakol
botları, korvetler ve hafif fırkateynler gibi) kullanıma uygundur.

Geçmişte bu platformlar, genel olarak keşif gözetleme görev-
leri ve egemenlik haklarını savunmak üzere düşük yoğunluklu
harekâtta kullanılırken; günümüzde, başlangıç seviyesinde,
nispeten düşük maliyetli DSH kabiliyetine de sahiptirler. Bu
açıdan bakıldığında, BlueWatcher ve CAPTAS-1 sistemleri, kul-
lanıcısına, düşük tedarik ve ömür devir maliyetleri, montaj ko-
laylığı, mevcut uygulamalar ile ispatlanmış teknoloji, çok
yüksek üretim kalitesi, yüksek güvenirlilik, mükemmel kulla-
nıcı ara yüzü ile kolay kullanım imkânı gibi bir dizi faydalar sun-
maktadır. Söz konusu sonarlar, savaş yönetim sistemlerine
yüksek hızlı ethernet ile entegre edilirler. BlueWatcher ve 
CAPTAS-1 sistemleri, kısa bir tedarik sürecinin ardından tes-
lime hazır hâle gelebilmekte olup, mevcut mimaride büyük de-
ğişikliklere ihtiyaç duyulmadan, hem yeni gemi inşa hem de
modernizasyon projelerinde, platformlara kolay entegrasyon
imkânı sunmaktadır. İlave olarak BlueWatcher sistemi, kendi
konsolu ile birlikte tek başına (stand alone) çözüm olarak da
teslim edilebilir. CAPTAS-1 sistemi ise görev modülleri kon-
septine uygun olarak konteyner içerisine yerleştirilmiş bir mo-

dele de sahiptir.
BlueWatcher karinaya monteli

sonar sistemi ve CAPTAS-1 DDÇ
sonar sistemleri, tedarik ve ömür
devir maliyetleri kapsamında

başlangıç seviyesinde çözümler ol-
salar da operasyonel anlamda yine
de mükemmel taktik kabiliyetler

sunmaktadırlar. Bu sonarların her iki-
sinin de keşif ve gözetleme perfor-
mansları, üzerine monte edildiği

platformların gürültü seviyesinin etkile-
rini azaltacak şekilde uyarlanabilen bir

sinyal işlemcisinin ilave edilmesiyle çok daha fazla arttırılmış-
tır. Yine her iki sonar sistemi, basit insan-makine ara yüzleri
vasıtası ile tek operatör tarafından kullanıma uygun hâle geti-
rilmişlerdir. Bu sistemler, büyük kapsamlı bakım ve tutuma
ihtiyaç duymaksızın görev yapabilirler ve Thales tarafından
sağlanan entegre lojistik destek ve eğitim hizmetlerinden fay-
dalanabilirler.

CAPTAS Ailesine Dair
n 40’ın üzerinde CAPTAS üretilerek teslim edilmiştir.
n 150’nin üzerinde karinaya monteli sonar teslim edilmiştir.
n Alçak frekanslı aktif çekili dizin sonarı alanında 

dünya liderliği.
n NATO ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok ülke 

donanmasında hizmettedir.
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T129 ATAK,
İlklerine Polonya
Tanıtım Turu ile
Devam Etti
Türk savunma ve havacılık sanayisinin, belirlenen hedeflere ulaşmasının anahtarının, 
geliştirdiği özgün platformlar olacağı, herkesin mutabık olduğu bir tespit. Platformlar 
söz konusu olduğunda ise sadece tasarım, geliştirme ve kalifikasyon süreçleri değil, tanıtım 
çalışmaları da ayrı bir uzmanlık ve profesyonellik gerektiriyor. TUSAŞ, T129 ATAK Helikopterini,
Ağustos ve Eylül aylarına yayılan bir takvimle, Polonya’da kapsamlı bir tanıtım turuna çıkartarak,
Türk savunma ve havacılık sanayisine, bu konuda örnek oldu. Pek çok şeyin rahatlıkla ters 
gidebileceği böyle zorlu bir süreçten alnının akıyla çıkan T129 ATAK, bir ürün olarak ulaştığı 
olgunluğu, bir kez daha gözler önüne serdi. TUSAŞ’ın ve Türkiye’nin bu başarısının kısa hikâyesini,
okuyucularımız için derledik.

M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com

T129 Polonya’da tozu dumana kattı!



İhalesinin 2016 yılında ger-
çekleştirilmesi planlanan ve
32 helikopterin tedarik edi-

leceği Polonya’nın Taarruz He-
likopteri Programı KRUK
(Kuzgun)’ta, TUSAŞ (T129
ATAK); dünya devleri Airbus
(Tiger), Boeing (AH-64E) ve Bell
(AH-1Z) ile mücadele edecek.
Teklife Çağrı Dosyası (TÇD)’nın
yayınlanmasına az bir zaman
kala TUSAŞ, “T129 Roadshow”
adını verdiği 3 haftalık bir prog-
ramla Polonya’ya çıkarma
yaptı.
Kielce şehrinde, 1-4 Eylül 
tarihleri arasında 23’üncüsü
düzenlenen uluslararası sa-
vunma sanayisi fuarı MSPO’da
ve bu etkinliğin öncesinde,
TUSAŞ’ın gerçekleştirdiği faa-
liyetler ile T129 ATAK, Polonya
Savunma Bakanlığı ve Hava
Kuvvetleri mensuplarının
yanı sıra Polonyalı havacılık
tutkunlarının da dikkatini
çekmeyi başardı.

22 Gün, 
5 Farklı Alan
Tüm faaliyet boyunca farklı
coğrafi bölgelerde uçuş icra
edilecek olması nedeniyle
Polonya ilgili makamları ile
koordinasyon sürecine aylar
öncesinde başlandı.
TUSAŞ ekibi, 18 Ağustos’ta,
Varşova’ya indi ve hemen 
150 km güneydoğudaki Lub-
lin’de bulunan PZL Swidnik
tesislerine geçti. Burası, 
tüm faaliyet boyunca ana üs 
olarak kullanılacaktı. T129
ATAK’ı taşıyan Ilyushin-76
kargo uçağı ise 19 Ağustos’ta
Lublin’e indi. T129, Ankara’dan
2.500 km uzakta, 22 gün 
boyunca, 5 değişik alanda 
uçacaktı. Helikopter, uçuş
gösterisi yapacağı alanlara,
günübirlik ve uçarak gitti. Bu
nedenle TUSAŞ, her zaman,
her iki alanda da birer teknik
ekip bulundurarak helikopteri
destekledi.
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T129 Poland Roadshow’da görevli Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve TUSAŞ pilotları,
Varşova Büyükelçimiz Dr. Yusuf Ziya Özcan ve Büyükelçilik mensuplarına bilgi verirken.
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T129 ATAK, MSPO’nun dü-
zenlendiği alanın, tıpkı IDEF
gibi uçuşa müsait olmaması
nedeniyle fuardan 10 gün
önce, 22-23 Ağustos tarihle-
rinde, Polonya Hava Kuvvetleri
tarafından gerçekleştirilen
Radom Airshow’un her iki gü-
nünde de uçarak Roadshow’u
başlattı. TUSAŞ, Radom 
Airshow’un ana sponsoruydu
ve şalesi, her yerdeki logoları
ve bayrakları, Türk Bayrağı ile
resmigeçit yapan Polonya as-
kerleri ve gün boyunca yapılan
resmi tanıtım anonslarıyla
rakip katılımcı firmadan açık
ara öndeydi. Güçlü bir havacılık
geleneği ve sanayisi olduğunu
bildiğimiz Polonya’da, halkın da
havacılık aşığı olduğu, Ra-
dom’da görüldü. İzleyen etkin-
lik, 26 Ağustos’ta, Torun
yakınlarındaki Bydgoszcz’da
bulunan NATO Ortak Harekât
Üssü’ne komşu olan Bydgoszcz
Havalimanı’nda gerçekleşti.
T129 ATAK’ın nefes kesen
gösterisinin ardından, Po-
lonya Hava Kuvvetleri perso-
neli, T129 ATAK’ı inceleme
fırsatı buldu.
28 Ağustos’taki Polonya Hava
Kuvvetleri Günü’nde, bu sefer

de Varşova’nın hemen doğu-
sundaki Babice Havaala-
nı’nda, “T129 Venue Day”
adıyla bir basın toplantısı ve
uçuş gösterisi düzenlendi.
TUSAŞ Genel Müdürü Mu-
harrem Dörtkaşlı’nın ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen bu
faaliyete; Polonya Savunma
Bakanlığı yetkilileri ve yerel
savunma sanayisi firmaları-
nın üst düzey temsilcileri 
ile Polonya Büyükelçimiz 
Dr. Yusuf Ziya Özcan da ka-
tıldı. Etkinliği, 40’ın üzerinde
basın mensubu takip etti.
Gösteri sonrası verilen re-
sepsiyonda, Türk mutfağın-
dan örnekler yer alıyordu.
TUSAŞ Genel Müdürü 
Muharrem Dörtkaşlı, Varşo-
va’da bulunduğu 2 gün içinde,
Polonyalı basın mensupları
ile söyleşilerin yanı sıra 
ZTV-24 televizyon kanalı ile
de bir söyleşi gerçekleştirdi.
Nihayet, 1-4 Eylül tarihleri
arasında, Radom’dan 75 km
güneyde bulunan Kielce’de
düzenlenen MSPO’ya sıra
gelmişti. Burada, T129 ATAK
helikopteri yerde sergilenir-
ken TUSAŞ’ın şalesi de pek
çok önemli konuğu ağırladı.
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Polonyalı havacılık tutkunları, 22-23 Ağustos
2015 tarihlerinde Polonya Hava Kuvvetleri
tarafından düzenlenen Radom Airshow 
esnasında, T129 panosunun önünde.

Polonya Hava Kuvvetleri Komutanı General Jan Sliwka T129 kokpitinde bilgi alırken.

TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı (ortada), Varşova yakınlarındaki 
Babice Hava Alanı’nda gerçekleştirilen T129 Venue Day etkinliği esnasında TUSAŞ ekibi
ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Kr.Plt.Bnb. Emrah Yolsal (sol başta) ile 
birlikte basın mensuplarını bilgilendirirken.

TUSAŞ’ın 22 günlük Polonya çıkarması sırasında görev yapan; iş geliştirme, operasyonlar, uçuş emniyet, kalite teminat ve uçuş test ekibi toplu hâlde.





Başta Polonya Hava Kuvvetleri
Komutanı General Jan Sliwka,
Silahlanma Direktörlüğü Ko-
mutanı (Tedarik Makamı) 
General Adam Duda ve birçok
Polonya Hava Kuvvetleri 
mensubu pilotu, T129 ATAK
helikopteri hakkında detaylı
bilgi alma fırsatı yakaladılar.
22 gün süren bu tanıtım kam-
panyası boyunca TUSAŞ
ekibi; planlama, yer ve uçuş
operasyonları, ürün destek,

müşteri yönetimi, halkla iliş-
kiler, basın bilgilendirme ve
pazarlama gibi pek çok faali-
yeti başarıyla aynı anda ger-
çekleştirdi.
6 şehirde icra edilen bu kam-
panya boyunca, 5 farklı 
meydanda, toplam yaklaşık
20 saat uçuş yapan T129
ATAK’ın, %100 faaliyet ora-
nıyla hiç arıza vermediğinin
de altını çizelim.
Başta Büyükelçimiz Dr. Yusuf

Ziya Özcan olmak üzere, tüm
Büyükelçilik personelinin
içten destekleri, Mayıs ayın-
daki planlama döneminden
başlayarak kampanya bo-
yunca hiç eksilmedi.
Ama Türk savunma ve havacı-
lık sanayisi adına pek çok ilkin
yaşandığı bütün bu sürecin
belki de en önemli noktası,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı-
nın, açık ve büyük desteği idi.
Türk Kara Kuvvetleri Komu-

tanlığı pilotları da kampan-
yada görev alarak; kendi 
kullandıkları helikopterleri
Polonyalı meslektaşlarına ta-
nıtma imkânı buldular.
Yalnızca gerçekleştiği böl-
gede değil, tüm dünyada T129
ATAK’ı başarıyla gündeme
getiren bu faaliyetin, diğer
Türk savunma ve havacılık
sanayisi ürünleri için de ger-
çekleştirildiğini görmeyi bek-
liyoruz...

ÖZEL HABER

T129 hakkında bilgi alan Polonya Hava Kuvvetleri mensupları, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve TUSAŞ pilotları ile birlikte Bidgoş Havaalanında.





Türkiye’nin önem verdiği
etkinlikler arasında yer
alan MSPO fuarına milli

katılım, Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatçıları Birliği
(SSI)’nin, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ile imzala-
mış olduğu iş birliği protokolü
kapsamında gerçekleştirildi.
Böylece, MSPO fuarı, LAAD
2015’in ardından, bu protoko-
lün uygulandığı 2’nci etkinlik
oldu. Bu uygulama, bir de
ödül getirdi. Türk pavyonu,
stantların yapısı ve uyumu
göz önüne alınarak verilen,
“Kolektif Stant Madalyası”na
layık görüldü.
Milli katılım kapsamında fu-
arda; ASELSAN, BMC, Kilim
Grubu Kartaltepe Mensucat
Fabrikası, MilSOFT, Otokar,
ROKETSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK
BİLGEM ve Yonca-Onuk 
Tersanesi ürünlerini sergi-
ledi. Türkiye’nin katılımının
ana vurgusu ise T129 ATAK
helikopteri oldu.
Polonya’nın, yeni nesil taarruz
helikopterleri tedarik etmek
için başlattığı KRUK (Kuzgun)
Programı’nda yarışan helikop-

terlerden birisi olan T129,
içinde MSPO fuarının da bu-
lunduğu bir tanıtım turu çer-
çevesinde, Polonya’ya gitti.
T129, Polonya’da, sırası ile;
22-23 Ağustos tarihleri 
arasında Radom Havacılık

Fuarı’na katılarak gösteri
uçuşu gerçekleştirdi; 28 Ağus-
tos’ta, Varşova şehrindeki Ba-
bice Havaalanı’nda, Polonyalı
yetkililere ve Polonya bası-
nına özel uçuş gösterisi 
icra etti ve son olarak da

MSPO fuarına katılarak statik
alanda sergilendi.
Polonya da Türkiye gibi, hem
etkin sistemleri tercih ediyor
hem de kendi savunma sanayi-
sini ayakta tutmaya ve geliştir-
meye çalışıyor. Bu kapsamda,
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Türkiye, Polonya’da
“ATAK”a Geçti
Polonya’nın Kielce kentinde her yıl düzenlenen ve 
bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilen MSPO fuarı, kapılarını, 
1-4 Eylül tarihleri arasında açtı. Bu yıl, 27.000 m2’nin 
üzerindeki sergileme alanı ile ziyaretçilerinin karşısına
çıkan fuara, 30 ülkeden 568 firma ve 58 ülkeden resmi 
delegasyon katıldı. Her yıl “Lider Ülke” uygulamasının 
olduğu fuarda, bu yılın lider ülkesi Norveç oldu. 
Türkiye ise 2012 yılında Lider Ülke olmuştu. 
Fuar sırasında gerçekleştirilen toplantıların ana gündem
maddesi ise bilişim ve haberleşme teknolojileri oldu. 
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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TUSAŞ, fuar esnasında; WCBKT, WZL1, ITWL ve MESKO firmaları ile KRUK Programı kapsamında gerçekleştirilecek iş birliğini konu alan bir mutabakat muhtırası imzaladı.



KRUK Programı’nda, Polon-
yalı firmalarla iş birlikleri de
önemli kriterlerden birisi 
olacak. TUSAŞ, bu konuda,
IDEF 2015 sırasında MESKO
ve WCBKT firmaları ile attığı
imzalara, MSPO fuarı sıra-
sında yenisini ekledi. TUSAŞ

ile WCBKT, WZL1, ITWL ve
MESKO firmaları arasında,
KRUK Programı kapsamında
gerçekleştirilecek iş birliğini
konu alan mutabakat muhtı-
rası, MSPO fuarı sırasında, 
1 Eylül’de düzenlenen törenle
imzalandı.

Polonya ile İlişkiler
Gelişiyor
Fuara katılan firmalardan
ASELSAN, 3 Eylül’de yayınla-
dığı basın bülteni ile fuar ka-
tılımı hakkında bilgilendirme
yaptı. ASELSAN, Polonya’nın,
kısa menzilli hava ve füze 

ROKETSAN, WZL1 firması ile Polonya Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki platformlara, CİRİT ve UMTAS füzelerinin 
entegrasyona yönelik bir iş birliği anlaşması imzaladı.
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savunma sistemi ihalesi
(NAREW) için önerdiği, “Füze
Fırlatma Sistemi” başta
olmak üzere; haberleşme
sistemleri, elektro optik sis-
temler, aviyonik sistemler,
uzaktan komutalı silah sis-
temleri ile radar ve elektronik
harp sistemleri alanlarındaki
ürünlerini sergiledi.
ASELSAN, Füze Fırlatma Sis-
temi’ni, ilk defa Polonya’da
görücüye çıkarttı. ASELSAN,
bu sistemde, Polonyalı ortağı
ile ortak geliştirdiği bir füzeyi
kullanacak. NAREW için öne-
rilen ve ASELSAN’ın arayıcı
başlık sağlayacağı yerli sanayi
ürünü füze, Polonya’nın kamu
savunma sanayisi firmalarını
tek çatı altında birleştiren, 
Polish Armament Group
(PGZ)’un standında sergilendi.
Böylece, ASELSAN’ın çözüm
önerisi, Polonyalı firmaların
altyapısını ve kabiliyetlerini
kullanan tek çözüm olarak
öne çıktı.

Polonya’nın tank moderni-
zasyonu projelerine de talip
olan ASELSAN, fuar sıra-
sında, yerel savunma firma-
ları ile kalıcı iş birliği modeli
oluşturulmasına yönelik bir
konferansa da ev sahipliği
yaptı. ASELSAN, PGZ ile iş
birliğinin başlatılması husu-
sunda da üst düzey görüşme-

ler gerçekleştirdi. ASELSAN
standı, fuar sırasında, Po-
lonya Cumhurbaşkanı An-
drzej Duda ve Savunma
Bakanı Yardımcısı Czesław
Mroczek tarafından da ziyaret
edildi. 
ROKETSAN ise 4 Eylül’de bir
basın bülteni yayınlayarak
fuar kapsamındaki faaliyetle-

rini duyurdu. ROKETSAN,
3’üncü kez katıldığı fuarda, iki
önemli imza attı. Firma,
MESKO firması ile CİRİT,
UMTAS, lazer güdüm kiti
TEBER, hava savunma füzesi
ve diğer hassas güdümlü sis-
temlerin üretimine yönelik
bir anlaşma imzaladı. İmza-
lar, ROKETSAN Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Ergüder
Toptaş ve MESKO Yönetim
Kurulu Başkanı Waldemar
Skowron tarafından atıldı.
ROKETSAN ile WZL1 firması
arasındaki anlaşma ise Top-
taş, WZL1 Yönetim Kurulu
Başkanı Jan Pietowski ve
WZL1 Yönetim Kurulu Üyesi
Zbigniew Sredzinski tarafın-
dan imzalandı. Bu anlaşma
kapsamında, WZL1 firması ile
Polonya Silahlı Kuvvetleri 
envanterindeki çeşitli plat-
formlara, CİRİT ve UMTAS 
füzelerinin entegrasyonun ger-
çekleştirilmesine yönelik bir iş
birliği yapılacak.104
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ASELSAN, PGZ ile iş birliğinin başlatılması 
hususunda da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

ASELSAN Füze Fırlatma Sistemi
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ana tedarikçileri ara-
sında yer alan Öztiryaki-

ler, yaptığı Ar-Ge çalışmaları
ve yeni yatırımlarıyla Seyyar
Sahra Üniteleri üretimine hız
vermiştir. Yüksek taşınabilirlik
imkânına sahip bu ürünler,
kısa sürede kurulabilmekte ve
kullanıma hazır hâle gelmek-
tedir. Tüm üniteler; deniz,
hava ve kara yolu ile kolaylıkla
nakliye edilebilmektedir. Ayrı
ayrı konuşlandırılabilen ve ge-
rektiğinde birbirine entegre
edilebilen üniteler, en zor arazi
ve hava şartlarında bile taşına-
bilir olduğundan hızlı ve kolay
yer değiştirebilme özelliğine
sahiptir.
Seyyar Sahra Üniteleri, esas iti-
barıyla römork veya konteyner
olarak iki farklı tipte ve talebe
göre mazotlu veya elektrikli
olarak iki farklı enerji ile çalışa-
cak şekilde üretilmektedir.
Konteyner tipi üniteler -32°C ile
+55°C arasındaki dış sıcaklıkta
çalışmaya ve nakledilmeye
uygun imal edilmektedir.

Dünya Ordularının
Tercihi
ABD, Rusya, İtalya, Birleşik
Arap Emirlikleri, Irak, Suudi
Arabistan,  Azerbaycan, Türk-
menistan, Malezya, Moritanya
ve Tayland silahlı kuvvetleri,
standart model veya “özel tasa-
rım” Seyyar Sahra Ünitelerini,
Öztiryakiler’in Türkiye’deki fab-
rikalarından temin etmişlerdir.
Bu ülkeler, Öztiryakiler’in
ürünlerini, dünyadaki ticari ra-
kipleri ile her açıdan kıyasla-
mış, defalarca fonksiyon
testleri ile denemiş ve yarıştır-
mış; sonuçta, muharebe saha-
sının değişen durumlarına
hızla uyum sağlayan, taşınma,
kurulum, kullanım kolaylığı,
enerji verimliliği unsurları de-
ğerlendirerek Öztiryakiler’in
şu ürünlerini satın alma kararı
vermişlerdir:
n Seyyar Sahra Mutfağı 

(römork tipi)
n Konteyner Tipi Mutfak
n Genişleyebilen Konteyner

Tipi Mutfak
n Konteyner Tipi Ekmek Fırını

n Konteyner Tipi 
Çamaşırhane

n Konteyner Tipi Banyo 
ve Tuvalet Ünitesi

n Seyyar Su Arıtma Sistemi
(römork tipi)

n Seyyar Çamaşırhane 
Ünitesi (römork tipi)

n Konteyner Tipi Soğuk 
Oda ve Dondurucu

Öztiryakiler’in üretmekte ol-
duğu Seyyar Sahra Mutfakları,
son teknolojik gelişmeler dik-
kate alınarak tasarlanmış ve
dünyanın en gelişmiş orduları
tarafından kullanım ve daya-
nıklılığı test edilerek kabul
görmüştür. Kapasitelerine ve
üzerinde bulunan pişirme üni-
telerine göre sınıflandırılan
Öztiryakiler Seyyar Sahra Mut-
faklarının, bölük veya tabur
seviyesindeki ihtiyacı göre;
200, 300 ve 400 kişilik model-
leri mevcuttur.
Patenti Öztiryakiler’e ait olan
son teknoloji ile üretilmiş brü-
lörler, sahradaki tüm ünitelerin

(banyo, fırın, mutfak) pişirme ve
ısıtma sistemlerinde dizel yakıt
ve duman çıkarmayan teknolo-
jiyi kullanarak dünyadaki ticari
rakiplerini geride bırakmıştır.
Öztiryakiler, belirtilen sahra
ürünlerine ek olarak Seyyar
Sahra Hastaneleri konusuna
da el atmış ve çözüm ortakları
ile beraber büyük aşama kay-
detmiştir.
Öztiryakiler, gelişmiş organi-
zasyon ağı ve yetişmiş perso-
neliyle Yeni Nesil Seyyar Sahra
Ünitelerinin eğitim, bakım ve
onarım hizmetlerini dünyanın
her yerinde her koşulda sorun-
suz olarak verebilecek şekilde
tüm hazırlıklarını tamamla-
mıştır.
ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi
yanında TSE, TSEK, TUV, Gost,
NSF, UL, İSCİR ve  CE sertifi-
kasyonlarına da sahip olan Öz-
tiryakiler, müşteri odaklı kalite
ve hizmet anlayışı ile Toplam
Kalite Yönetimi felsefesini be-
nimsemiştir.
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Öztiryakiler Ürünleri, Beş Kıtada
Yüzden Fazla Ülkede Kullanılıyor

Öztiryakiler, endüstriyel mutfak 
ekipmanları ve cihazlarının tasarımı, 

üretimi, kurulumu ile mutfakların 
projelendirilmesi konusunda faaliyet 
göstermektedir. 57 yılı aşkın süredir 

endüstriyel mutfaklar için profesyonel 
çözümler üreten Öztiryakiler, bugün 

10 şirketi ve 1.300 çalışanı ile sektörünün,
Türkiye’deki ve dünyadaki öncülerindendir.

Pişirme ekipmanlarının yanı sıra sanayi
tipi buzdolapları, bulaşık makineleri ve

konveksiyonlu fırınlar, başlıca ürün 
gruplarıdır. 4.500’ü aşkın ürün çeşidi ile

110 ülkeye ihracat yapan Öztiryakiler, 
Türkiye’de ihracat yapan firmalar içinde,

ilk 500’de yer almaktadır.
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Firma tarafın-
dan, TÜBİTAK
TEYDEB des-

tekli bir Ar-Ge projesi
(Proje No: 7090370) kap-
samında geliştirilen kontrolcü
(controller), değişik uygulama ve
farklı taleplere göre özelleştirilebilme
kabiliyetine sahip. Bu sayede, test sistemi
operatörü, genel amaçlı bir operatör yazılımı yerine, kendi uy-
gulamasına en yakın terminolojiye sahip bir arayüz kullanabil-
mektedir.
BİAS’ın üretimini yaptığı test sistemleri arasında; ömür, statik
dayanım, darbe, düşürme, performans ve malzeme karakteri-
zasyonu ve hat sonlu test sistemleri yer alıyor. Testin gerek-
tirdiği şartlara göre, sistemler; servo hidrolik, servo mekanik
ve servo motorlu olarak geliştirilmektedir.
BİAS’ın test merkezinde, çok eksenli servo hidrolik eyleyicilerle
her türlü parçanın ömür testi gerçekleştirilebiliyor. Firmanın
yeni yatırımları arasında yer alan 50 kN elektro-dinamik sarsıcı
kullanılarak MIL-STD 810G standardına uygun, titreşim ve şok
testleri yapılabiliyor.

Elektro-dinamik sarsıcı ve şok test sistemleri konusunda
Dongling; yüksek frekanslı yorulma test sistemleri konu-
sunda ise Sincotec firmasının Türkiye temsilcisi olan BİAS,
tedarik ettiği tüm test sistemlerinin satış sonrası hizmetleri
konusunda da yatırımlar yap-
makta ve yetkinliklerini arttır-
maktadır.
BİAS’ın, savunma sektörüne
sunabileceği çözümlerden ba-
zıları şunlardır:
n Elektro-Dinamik Sarsıcılar 

(MIL-STD 810G)
n Şok Test Sistemleri 

(MIL-STD 810G)
n MAST
n 3 DOF / 6 DOF
n Kompozit Test Sistemi
n Performans 

Test Sistemleri
n Ömür Test Sistemleri
n Dayanım Test Sistemleri
n Yüksek Frekanslı 

YorulmaTest 
Sistemleri

n Darbe Test Sistemleri

BİAS, çok farklı sanayi uygulamalarındaki 18 yıllık 
mühendislik tecrübesini, müşteriye özel test sistemlerinin 
üretiminde de kullanmaktadır. 70’ten fazla test sistemi 
üretmiş olan firma, aynı zamanda TÜV SÜD, SGS, 
TÜV Avusturya ve VCA belgelendirme kuruluşlarının 
onaylı test merkezidir. ISO 17025 akreditasyonuna da 
sahiptir.

BİAS Mühendislik’ten 
Test Çözümleri
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UltraScale / 
UltraScale+
Ultrascale mimarisi; monoli-
tikten 3D IC’lere kadar ölçek-
lendirme işlevlerine ilaveten,
20 nm planar’dan 16 nm 
FinFet teknolojilerine ve öte-
sine kadar ölçeklendirme 
yapabilen ve tüm
programlanabilir
mimarilerde kul-
lanılabilen, sanayi-
nin en modern
ASIC mimari iyileş-
tirme programlarını
içeren ilk uygulamasıdır. 
Ultrascale mimarisinin ge-
tirdiği bazı yenilikler aşağıda
sıralanmaktadır:
n ASIC benzeri sistem 

saatlerinin, stratejik 
yerleşimi. (Sanal olarak 
tümdevrenin herhangi 
bir yerine)

n Çok büyük ölçekte paralel
veri yolu mimarisine sahip
sistemlerde gecikmelere
yol açan ardışık dizilmeyi
(pipelining) fiilen gereksiz
kılarak, sistem hızı ve 
kapasitesiyi arttırması.

n Zamanlamaya ilişkin olası
problemler (timing-closure
problems) ile bağlantı 
darboğazları, %90 veya
daha fazla kaynak 
kullanımı olan sistemlerde
bile ortadan kaldırılabilir. 

n 3D IC entegrasyonu, mevcut
sanayi standartlarının 
ötesinde yarı-iletken 
teknoloji proseslerini 
kullanarak daha büyük 
cihazların yapılmasına
imkân tanır. 

n Çoklu-gigabit seri alıcı 
vericiler, I/O ve bellek bant
genişliği dâhil olmak
üzere, yüksek sistem 
performansını, düşük güç
ihtiyaçlı sistemiler için bile
sunar.

n Son derece gelişmiş 
DSP ve paket yönetimi.

Zynq® UltraScale+
MPSoC’ler
Bir sonraki nesil çoklu iş-
lemci mimarilerini teşkil
eden “çip üzerinde heterojen
çoklu işlemci sistemler”
(multiprocessor systems on-
chip / MPSoC), artan perfor-
mans ve ölçeklenebilirlik
ihtiyaçlarını etkili bir şekilde
karışlayabilirler. Nitekim he-
terojen işlemcileri aynı mi-
mari dâhilinde birleştirmek,
sistemde farklı tür işlemcile-
rin kullanılmasına imkân ta-
nıyarak, sistemin genel
performansını ve verimini
arttırır.
Zynq® UltraScale+ MPSoC’ler,
ARM® v8’e dayalı Cortex®-A53
yüksek performans ve enerji
tasarruflu 64-bit uygulamalı iş-
lemciyi, ARM Cortex-R5 gerçek
zamanlı işlemci ve UltraScale
mimarisi ile birleştirerek sana-
yinin ilk tamamen programla-
nabilir MPSoC’lerini oluşturdu.
Bir sonraki nesil programlana-
bilir mimarileri, emniyeti, gü-

venliği, güvenilirliği ve 32 bitten
64 bite ölçeklenebilirliği ile
Zynq UltraScale+ MPSoC’ler,
heterojen işlemcilere ihtiyaç
duyan uygulamalar için; ideal
güç tasarrufu, işlem gücü,
programlanabilir hız, I/O ve
bellek bant genişliği sunar. Bu
ilerlemelere paralel olarak,
tüm yenilikçi ürünlerde olduğu
gibi, projeleri üzerinde çalışır-
ken birçok zorlukla baş eden
FPGA tasarımcıları için yeni so-
runlar da ortaya çıkmıştır.

Güç ve Güvenilirlik ile
İlgili Sorunlar
Yüksek performans ve düşük
güç gerektiren FPGA’lar, ta-
mamen isteğe göre uyarlan-
mış bir tasarım metodolojisi
ile entegrasyon, modelleme,
güç tahmini ve güvenilirlik
için güç analiz araçlarına ih-
tiyaç duyar. 
ASIC’lerin aksine, FPGA’ların
güç tüketimi büyük ölçüde ta-
sarıma bağlıdır. Bunun nedeni
ise, istenilen fonksiyonelliğin
elde edilebilmesi açısından,
güç tüketiminin mantıksal
devre kaynaklarının kullanı-

mına, belirli uygulamaya özgü
donanım yapılarına ve bu do-
nanımların FPGA içerisinde
yerleşimine bağlıdır. 
Günümüzde I/O’nun perfor-
mans ölçüsü sadece numune
veri hızına (Gb/saniye) değil,
aynı zamanda veri birimi ba-
şına güç tüketimine de bağlı-
dır (mW/Gb). FPGA’ların
genellikle yüksek düzeyde
veri işlendiği uygulamalar
çerçevesinde kullanılmaları
sebebiyle Xilinx, güç kullanı-
mını azaltmak amacıyla yarı-
iletken teknolojisi, düşük güç
gerilimi, daha fazla IP enteg-
rasyonu ve çeşitli devre tasa-
rım teknikleri üzerinde
sürekli yeni çalışmalar yürüt-
mektedir. Ancak yüksek per-
formanslı FPGA’lar ile ilgili
ilerlemeler, güç analizi yön-
temleri ve metodolojileri açı-
sından ciddi sorunlar teşkil
etmektedir. 
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ADVERTORIAL

Yeni Nesil FPGA’lar, 
Tasarım ve Doğrulama Konularında 

Yeni Zorluklar Getiriyor FPGA tasarım 
boyutları 
günümüzde daha
önce benzeri 
görülmemiş 
düzeylere ulaşmış
ve bir milyon 
kapı elemanından 
oluşan FPGA’lar 
giderek 
yaygınlaşmıştır.
FPGA’lar, en 
gelişmiş üretim
teknolojilerinin 
kullanımı konusunda
yarı-iletken 
sektörüne öncülük
etmektedir. 



Zamanlama Sorunları
Gelişmiş FPGA’larda görülen
zamanlama (timing closure)
sorunu, kapı gecikmelerine
oranla hat gecikmelerinin art-
masından kaynaklanır. Tasa-
rım boyutu ve bağlantı
sorunları, tasarımların ta-
mamlanması açısından verim-
siz bir yineleme metodolojisine
yol açmıştır.
Geleneksel FPGA tasarım
metodolojisini kullanarak,
RTL sentezlendikten sonra
yerleştirme ve yollandırma
adımlarından geçirilmektedir.
Zamanlama, sadece süreç
akışının sonunda kontrol edi-
lir. Eğer tasarım zamanlama
açısından başarısız olursa,
RTL ve/veya sınırlamalar
üzerinde değişiklikler yapılıp
akış süreci tekrarlanır. RTL
üzerinde yapılan bazı değişik-
likler tüm tasarımı etkileye-
cek sonuçlar yaratabilir,
sentez, yerleştirme ve yollan-
dırmanın tümden yeniden uy-
gulanmasına yol açabilir. Bu
tekrarlayan döngünün iste-
nen sonuca ulaşması bazen
aylar sürebilir.

FPGA Doğrulaması
Cihazlar gelişip daha da kar-
maşıklaşarak bütünleşmiş
sistemlere benzemeye başla-
dıkça, bu karmaşık sistemle-
rin doğrulama işlemi giderek
daha da zor ve göz korkutucu
bir işleme dönüşür.
Günümüzde FPGA’lar, ASIC’le-
rin sadece birkaç yıl önceki
boyutlarına ulaşmıştır ve do-
layısıyla FPGA’ların sadece
eski yöntemler kullanılarak
laboratuvarlarda test edilmesi
yetersiz bir yaklaşımdır. Mo-
dern FPGA tasarımlarını fonk-
siyonel olarak doğrulamak
için UVM (Universal Verifica-
tion Methodology / Evrensel

Doğrulama Metodolojisi) veya
ABV (Assertion Based Verifi-
cation / Onaylamaya Dayalı
Doğrulama) gibi modern doğ-
rulama metodolojileri gerek-
lidir.

Yeni Tasarım 
Zorlukları, 
Yeni Tasarım 
Yöntemleri Gerektirir
Geleneksel FPGA araçları,
çoğu tasarımcının ihtiyaçla-
rını karşılamak açısından
gayet uygundur. Ancak günü-
müzün en gelişmiş FPGA’la-
rını hedef alan karmaşık
tasarımlar için, yeni tasarım
araçları daha etkili tasarım
hedeflerinin ulaşılmasına
yardımcı olacaktır. 
Xilinx Vivado® Tasarım Pa-
keti, FPGA tasarımı yapanlara,
zamanlama sorununun çözü-
münü kolaylaştıran benzersiz
ve kilit teknolojiler sunmakta-
dır. Sunulan çözümler genel
olarak iki kategori altında 
toplanabilir: hiyerarşik tasa-
rım ile silikon sanal prototip-
leme. Hiyerarşik tasarım
yaklaşımı, tasarım boyutu ve
karmaşıklık sorunlarının ele
alınıp çözülmesini sağlar. Ay-
rıca tasarımın kademeli ola-
rak geliştirilmesine, takıma
dayalı tasarımlar oluşturul-
masına ve fikri mülkiyetin 
(Intellectual Property, IP) yeni-
den kullanılmasına dayalı 
modelin uygulanmasına imkân
tanır. Buna karşın silikon 
sanal prototipleme, tasarım-
daki zamanlamanın, kaynak
kullanımın ve sıkışıklığın önce-
den analiz edilmesine imkân
tanıyarak, daha hızlı ve kısa tek-
rarlamaların elde edilmesini
sağlar.
MPSoC uygulamasına özgü
platformlar, Xilinx’in Vivado®
Tasarım Paketi ve berabe-

rinde SDSoC’yi kullanarak
oluşturulabilir. Platformun
oluşturulması, aynı zamanda
eski RTL ve IP’nin C kütüpha-
nelerine uyarlanmasını da
sağlamaktadır.
SDSoC ortamının geliştiril-
mesi, C/C++ ASSP benzeri
programlama deneyimi sağ-
layarak; uygulamanın gelişti-
rilmesi, sistem mimarisinin
tanımı ve platformun oluştu-
rulması açısından verimliliğin
arttırılmasına imkân tanır. 
Ancak bu tür tasarımlar özel-
likle gömülü sistem yazılımı
yapan tasarımcılar için bera-
berinde yeni zorluklar getir-
mektedir.

Xilinx SDSoC 
Geliştirme Ortamının
Tanıtımı
Zynq SoC’ler ile MPSoC’ler,
yazılım ve FPGA donanım
mühendislerinden oluşan ta-
sarım ekiplerine doğal olarak
uyum sağlayan programlar-
dır. Ancak çok az ya da her-
hangi bir donanım kaynağı
olmayan ekipler, cihazın tüm
avantajlarından faydalanabil-
mek için gerekli RTL (VHDL
veya Verilog) uzmanlığına
sahip olmadıkları için bir
takım zorluklarla karşıla-
maktadır. 
Bu zorluğu çözmek ve daha
fazla tasarım ekibinin Zynq
cihazlarından faydalanma-
sına imkân tanımak amacıyla,
Xilinx yeni bir C/C++ geliş-
tirme ortamı olan SDSoC™’yi
sunmuştur.
SDSoC Geliştirme Ortamı,
Eclipse’le bütünleşmiş ve
kullanımı kolay bir tasarım
ortamı ile heterojen Zynq
platformunun uygulanması
için kapsamlı bir geliştirme
platformu ile birlikte, son de-
rece basitleştirilmiş bir ASSP

benzeri C/C++ programlama
deneyimi sunmaktadır. Sana-
yinin ilk C/C++ tam sistem
optimizasyonu olan derleyici-
sine sahip olan SDSoC; sis-
tem düzeyinde profilleme,
programlanabilir mantıksal
devrelerde otomatik yazılım
hızlandırması, otomatik sis-
tem bağlantı oluşturucusu ve
hızlı programlanabilirlik için
kütüphaneler sağlar. SDSoC;
ARM/NEON işlemcileri kulla-
nan yazılımlar, programlana-
bilir mantıksal devrelerde
yazılım hızlandırıcılar ve eski
HDL IP Bloklarının C kütüp-
haneleri olarak kullanılabil-
mesi özellikleriyle birlikte,
heterojen çoklu işlem sis-
temlerinin bir bütün olarak
yaratılmasını sağlar.

Bilgi, Performansı 
Yaratır
İyi eğitilmiş mühendisler, bir
şirketin sahip olduğu en de-
ğerli unsurların başında gelir.
Yeni teknolojilerin başarıyla
kullanılabilmesi açısından
yetkinlik ve ilk elden deneyim
edinmek giderek daha önemli
olmaya başlamaktadır. Sa-
dece iyi eğitilmiş Ar-Ge mü-
hendisleri, tanınan zaman
içerisinde onlardan istenilen-
leri başarıyla karşılayabilirler. 
Modern FPGA tasarımıyla il-
gili karşılaşılan zorluklarla
etkin bir şekilde baş edilebil-
mesini sağlamak amacıyla
ELECTRA IC ve PLC2 ortak-
lığı, FPGA tasarımının tüm
boyutlarını ele alan geniş 
bir eğitim hizmetleri yelpa-
zesi sunmaktadır. Müşteriler;
FPGA mimarileri, VHDL, 
Verilog, SystemVerilog, UVM
Yüksek Düzeyde Sentez,
'C/C++', SoC/MPSoC, SDSoC,
Linux/Peta-Linux, Ağ Kurma
ve Bağlanabilirlik dâhil olmak
üzere, 80’nin üzerinde farklı
konu ve alanla ilgili çalıştay-
lara katılabilirler. Tüm çalış-
taylar, müşterilerin özel
ihtiyaçlarını karşılamak ama-
cıyla, kurum içi eğitim prog-
ramları olarak uyarlanıp
uygulanabilirler. Detaylı bilgi
için: www.electraic.com 
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Polonya Silahlı Kuvvetleri Günü, 
10 Eylül’de, Ankara’da, Polonya Bü-
yükelçiliği’nde verilen bir resepsi-

yonla kutlandı. Polonya Büyükelçisi
Mieczysław Cieniuch ile Savunma, Askeri,
Deniz ve Hava Ataşesi Albay Andrzej
Gorzynski ve eşinin davetlileri girişte kar-
şıladığı geceye; Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları, Türkiye’de görev yapan diplo-
matik misyon temsilcileri, askeri ataşeler
ve Türk savunma ve havacılık sanayisinden
temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok
sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Cieniuch’un, Polonya Silahlı
Kuvvetlerine, ülkelerinin bağımsızlık ve
barışına yaptığı katkılardan dolayı teşek-
kür ettiği bir konuşma da yaptığı resepsi-
yon esnasında, Polonya Ataşesi Albay
Gorzynski’ye, T129 ATAK helikopterinin
gerçekleştirdiği ve Türk savunma ve hava-
cılık sanayisi için bir ilk olan 22 günlük Po-
lonya tanıtım turu hakkındaki görüşlerini;
TUSAŞ’ın KRUK Programı’ndaki şansını
nasıl gördüğünü ve platformun Polonya

Hava Kuvvetleri nezdinde nasıl değerlen-
dirildiğini sorduk. Albay Gorzynski, yaptığı
açıklamada; “T129 ATAK, Polonya Silahlı
Kuvvetlerinin KRUK Programı için ciddi bir
adaydır. 22-23 Ağustos tarihlerinde,
Radom Air Show’da; 28 Ağustos’ta, Varşo-
va’daki Babice Havaalanı’nda ve son ola-
rak 1-4 Eylül tarihleri arasında Kielce’de
icra edilen uluslararası savunma sanayisi
fuarı MSPO’da başarılı uçuşlar gerçekleş-
tirdi ve statik olarak sergilendi. TUSAŞ;
Polonya’nın WCBKT, WZL1, ITWL ve
MESKO firmalarıyla imzaladığı anlaşma-
larla Polonya savunma sanayisi ile 
iş birliğini geliştirdi. Gösteri uçuşları, plat-
formun, özellikle zor hava koşullarında;
çevikliği, dinamikliği, gücü ve dengesine
ilişkin beyan edilen yeteneklerini göster-
mesi bakımından başarılıydı. Helikopter ve
performansı yeterliydi ve Polonya Hava
Kuvvetleri helikopter pilotları tarafından
çok iyi puan aldı. Bu tur ile Türkiye ve
TUSAŞ, hem ülke hem de firma olarak
KRUK Programı’na verdiği önemi göster-
miş oldu. Bu gösteriler, Türkiye-Polonya
ikili savunma ilişkilerine çok önemli katkı
sağladı.” dedi.

Sağdan sola: Polonya Büyükelçisi Mieczysław Cieniuch, Savunma, Askeri, Deniz ve Hava Ataşesi 
Albay Andrzej Gorzynski ve eşi davetlileri karşılıyor.

Soldan Sağa: Pakistan Deniz Ataşesi Dz. Alb. Zaka ur
Rehman, İran İslam Cumhuriyeti Kara Ataşesi Alb. Hossein
Bekhoon, Rusya Federasyonu Hava Ataşe Yardımcısı Bnb.
Andrey Chernyshev, Finlandiya Savunma Ataşe Yardımcısı
Dz. Yb. Anssi Henrik Hatakka, Belarus Cumhuriyeti
Savunma Ataşesi Yb. Sergei Sidomonidze, Ukrayna Deniz
Ataşesi Dz. Bnb. Denys Shevchenko, ODC Başkanı Dz. Alb.
Joseph Pioentek, Kanada Savunma Ataşesi Dz. Alb. 
Ivan Allain, Almanya Savunma Ataşesi Alb. Michael
Schraml, Hollanda Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. Yb. Fred
Schoonderwoerd, Polonya Savunma, Askeri, Deniz ve Hava
Ataşesi Alb. Andrzej Gorzynski, Güney Afrika Savunma
Ataşesi Dz. Alb. Shawn Wright, İtalya Savunma Ataşesi 
Dz. Alb. Daniele Civico, Rusya Federasyonu Deniz Ataşe
Yardımcısı Dz. Alb. Alexey Anisimov, MSI Dergisi Yayın 
Koordinatörü Birol Tekince

Hazırlayan: Birol TEKİNCE 
btekince@savunmahaber.com

Sheraton Ankara, MSI Dergisi 
Etkinlik Gündemi Ana Sponsorudur.
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Andrzej
GORZYNSKI

Rütbesi Albay

Görevi Savunma, Askeri, 
Deniz ve Hava Ataşesi

Görev Başlangıç 
Tarihi 2012

Eğitim n 1985: Askeri Teknoloji
Üniversitesi, Varşova 

n 1999 ve 2012: Ulusal
Savunma Akademisi,
Varşova 

n 1985-1992: Hava
Savunma Alayı, Rogowo

n 1993-1997: Kıdemli
Subay, Polonya
Savunma Bakanlığı 

n 1998-1999: Kıdemli
Subay, Nordik-Polonya
Tugayı Karargâhı, SFOR

n 1999-2004: Kıdemli
Askeri Subay, Kıdemli Uzman,
Meslek Hayatı Polonya Savunma

Bakanlığı
n 2005-2009: Washington

DC Askeri, Deniz ve 
Hava Yardımcı Ataşesi

n 2009-2012: Bölüm
Başkanı, Polonya
Savunma Bakanlığı

n 2012-  :  Savunma,
Askeri, Deniz ve Hava
Ataşesi, Türkiye

Sahip Olduğu  Polonya Gümüş Haç
Nişan ve (Silver Cross) Ödülü ve
Madalyalar diğer askeri nişanlar
Bildiği Yabancı Lehçe, İngilizce ve 
Diller Rusça
Medeni Durumu Evli
İRTİBAT BİLGİLERİ

Tel +90 312 457 2006

Polonya Silahlı Kuvvetleri 
Günü’nün Gündemi ATAK Oldu
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Malezya Milli Günü ve 82’nci Malezya
Silahlı Kuvvetleri Günü, 15 Eylül’de,

Ankara’da düzenlenen bir resepsiyon ile
kutlandı. Malezya Büyükelçisi Amran
Mohamed Zin ve eşi ile Savunma Ataşesi
Albay Zakaria Borhan’ın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen geceye; Başbakan Yar-
dımcısı Numan Kurtulmuş, Kara Kuvvet-
leri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak, Türk
Silahlı Kuvvetleri mensupları, yabancı
misyon temsilcileri, askeri ataşeler,
Türk savunma ve havacılık sanayisinden
temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.
Kısa bir açılış konuşması yapan Büyük-
elçi Amran Mohamed Zin, Malezya’nın
ulusal vizyonu ile yüksek gelirli, gelişmiş
bir ekonomiye sahip olma yolunda gü-
venle ilerlediğini ve bu yolda da yalnız ol-
madıklarını; kendilerini her daim
destekleyen kardeş ülkelerin olduğunu
belirtti ve geçtiğimiz yıl 50’nci yılını kut-

layan Malezya-Türkiye Cumhuriyeti dip-
lomatik ilişkilerine değindi. Müteakiben
kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş, Kasım ayında Antal-
ya’da düzenlenecek G-20 Toplantısı do-
layısıyla Malezya Başbakanı Najib
Razak‘ı da ülkemizde ağırlamaktan onur
duyacağını belirtti. Kurtulmuş, stratejik

ortak olan Türkiye ve Malezya arasındaki
sıkı diplomatik ilişkilerin yanı sıra 
2000 yılında 250 milyon dolar olan ticaret
hacminin, 2014’te 1,5 milyar dolara çık-
tığını ve bu verilerin, geçtiğimiz Ağustos
ayında yürürlüğe giren Serbest Ticaret
Anlaşması ile daha da artacağını 
vurguladı.

Malezya ile 
Dostluk ve 
İş Birliği Vurgusu

Şili Milli Günü, 17 Eylül’de Ankara’da
verilen bir resepsiyonla kutlandı. Bü-

yükelçi Fernando Varela, Savunma,
Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Alb. Jose
Ignacio Nogueira ve Maslahatgüzar ve
Konsolos Sebastian Marin ile eşlerinin
davetlileri kapıda karşıladığı geceye;
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Tür-
kiye’de görev yapan askeri ataşeler,
Türk savunma sanayisi temsilcileri ve

çok sayıda davetli katıldı. İki ülkenin
milli marşlarının çalınmasının ardından
bir konuşma yapan Büyükelçi Varela,
“2016 yılının Ocak ayında, Türkiye ile ikili
ilişkilerimizin 90’ıncı yılına gireceğiz. İki
ülke arasındaki ilişkiler, her geçen gün
daha da kuvvetlenmektedir. 2011 yı-
lında, iki ülke arasında imzalanan Ser-
best Ticaret Anlaşması, bunun bir
örneğidir.” dedi.

Şili’nin Bağımsızlığının 205’inci 
Yıldönümü Ankara’da da Kutlandı

Soldan sağa: Malezya Büyükelçisi Amran Mohamed Zin, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak, Malezya Savunma Ataşesi Albay Zakaria Borhan

Sağdan Sola: Şili Büyükelçisi Fernando Varela, 
Şili Maslahatgüzar ve Konsolos Sebastian Marin, 
Şili Savunma, Kara, Deniz ve Hava Ataşesi 
Albay Jose Nogueira ve eşleri

Soldan Sağa: İran İslam Cumhuriyeti Kara Ataşesi Alb. Hossein Bekhoon, Fransa Savunma Ataşesi Alb. Remi Gauvain,
Slovenya Savunma Ataşesi Alb. Milan Kranjec, Şili Savunma, Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Alb. Jose Ignacio Nogueira,
Rusya Askeri ve Hava Ataşesi Alb. Andrey Dovger, Yunanistan Hava Ataşesi Yb. Spyridon Karoumpalis,
ABD Hava Ataşe Yardımcısı Yb. Keith “Derby” Derbenwick
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Meksika Milli Günü, Büyükelçi Martha Bárcena Coqui’nin himayelerinde, 
15 Eylül’de, Ankara’da, Meksika Büyükelçilik Rezidansı’nda verilen bir resepsi-

yonla kutlandı. Geceye, Büyükelçi Coqui ve Deniz Ataşesi Tuğa. Raul Sanchez Marti-
nez’in yanı sıra Ağustos 2015’te göreve başlayan Askeri ve Hava Ataşesi Tuğg. Gustavo
Ramirez Palacious da ev sahipliği yaptı. Konukların girişte karşılandığı geceye; Türk
Silahlı Kuvvetleri mensupları, Türkiye’de görev yapan askeri ataşeler, Türk savunma

sanayisi ve havacılık sanayisi temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Meksika’nın Yeni Ataşesi, 
Konukları İlk Defa Ağırladı

Peru Silahlı Kuvvetleri Günü, 18 Ey-
lül’de, Ankara’da verilen bir resepsi-

yonla kutlandı. Müsteşar Jose Zapata ve
Savunma Ataşesi Alb. Henry Mario Acosta
Bernuy’un eşleri ile birlikte davetlileri kar-
şıladığı resepsiyona; Türk Silahlı Kuvvet-
leri (TSK) mensupları, Türkiye’de görev
yapan diplomatik misyon şefleri ve askeri
ataşeler, Türk savunma ve havacılık sana-
yisi temsilcileri ve çok sayıda davetli 
katıldı. 
Kutlama kapsamında bir konuşma
yapan Alb. Bernuy, Peru Silahlı Kuvvet-

lerinin 38‘inci yıldönümünü Türkiye’de
kutlamaktan dolayı duyduğu memnuni-
yeti ifade ederek, “İki ülkenin dostlu-
ğunu ve ilişkilerini pekiştirecek bir iş
birliği anlaşması imzalamaktan onur
duyacağım.” dedi. Günümüzde, askeri
operasyonlarını, Vraem ormanlarında
konuşlanmış Sender Luminoso terör
örgütüne karşı yürütmekte olan Peru
Silahlı Kuvvetlerinin, personel ve ekip-
man anlamında yaşadığı modernizas-
yon süreci sonunda bugünkü gücüne
ulaştığını belirten Alb. Bernuy, sözlerini,
“Şüphesiz ki bizler, TSK’nın gücünü ve
savunma alanında kat ettiği önemli tek-
nolojik gelişmelerin farkında olarak iş
birliği kurmak istiyoruz.” diyerek ta-
mamladı.

Peru Silahlı 
Kuvvetleri Günü
Ankara’da Kutlandı

P E R U

Henry Mario
Acosta
BERNUY 

Rütbesi Albay
Görevi Savunma Ataşesi
Görev Başlangıç Mart 2015
ve Bitiş Tarihleri Şubat 2017
Doğum Tarihi 07.11.1966
Doğum Yeri Lima, Surco

n 1986-1989: Askeri 
Bilimler, Chorrillos
Harp Okulu, Lima

n 2004 Stratejik 
Araştırmalarda Yüksek
Lisans, Deniz Kuvvetleri
Enstitüsü, Arjantin

Eğitim n 2010-2012: İşletme
Yönetiminde Yüksek
Lisans, ESAN 
Üniversitesi, Lima

n 2013: Ulusal Savunma ve
Kalkınmada Yüksek
Lisans, Yüksek Milli
Çalışmalar Merkezi, Lima

n 2000: Karargâh Subayı,
Cumhurbaşkanlığı Askeri
Konutu, Lima

n 2004: Konuk Öğretmen
ve İrtibat Subayı, Kara

n Harp Akademisi, 
Buenos Aires, Arjantin

n 2005: Başkan, Üniversite
ve Ordu Personeline
Eğitim Desteği 
Anlaşmalar Dairesi

n 2006: Başkan, 
Anlaşmalar Dairesi,  Ordu
Sağlık Başkanlığı, Lima

n 2007-2008: Tabur 
Komutanı, 241’inci Zırhlı

Askeri Meslek Hayatı Savaş İstihkâm Taburu,
Andahuaylas

n 2009: Başkan, Ordu
Karargâhı İdari Bölüm
Bütçe Dairesi, Lima 

n 2010: Başkan, Genel
Ordu Karargâhı Genel
Sekreterliği İdari Bölüm,
Lima 

n 2011-2012: Genel Müdür,
Ordu Askeri Personeli
Sağlık Fonu, FOSPEME

n 2013: Direktör, Ulusal
Güvenlik ve Savunma
Sekreterliği Ar-Ge
Bölümü, Sedena

n 2014: İnsan Kaynakları
ve Lojistikten sorumlu
İdari Yönetici, Peru Ordusu
22’nci İstihkâm Tugayı 

Sahip Olduğu 
Peru Askeri Onur Haçı

Nişan ve Madalyalar
(Şövalyelik derecesinde)
Komutanlık ve Subay Nişanı

Bildiği Yabancı Diller İspanyolca ve İngilizce 
Medeni Durumu Evli ve 2 çocuklu
İRTİBAT BİLGİLERİ
Tel +90 535 540 0014 
E-posta (görev) agredefperuanka@hotmail.com

Soldan sağa: Belarus Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Yb. Sergei Sidomonidze, Meksika Askeri ve Hava Ataşesi 
Tuğg. Gustavo Ramirez Palacious, Meksika Deniz Ataşesi Tuğa. Raul Sanchez Martinez, İspanya Savunma 
Ataşesi Alb. Felipe Sanchez Tapia, İtalya Savunma Ataşe Yardımcısı Yb. Gabriele Iemma, Yabancı Ataşe 
Şb. Kd. Sb. Alb. Mustafa Kemal Kahraman

Sağdan sola: Savunma Ataşesi Alb. Henry Mario Acosta
Bernuy ve eşi, Müsteşar Jose Zapata ve eşi










